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PERNYATAAN 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Muhammad Shofiyyulloh NIM 1420210095 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 19 Maret 2019 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

Muhammad Shofiyyulloh 

NIM. 1420210095 
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MOTTO 
 

 

                    

                

 

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah 

sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 

menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu 

dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala 

yang besar.” (QS. Al-Hadid: 7) 
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PERSEMBAHAN  

 

 Puji syukur alhamdullillah dan dengan segala kerendahan hati, 

ku persembahkan karya kecil ini untuk : 

 Bapak dan Ibuku, yang telah mengasuh, mendoakan, dan 

berjuang merawatku sehingga sampai pada saat ini, terima 

kasih untuk doa restunya, semoga Allah melimpahkan 

rahmat kepada beliau. 

 Semua guru-guruku mulai dari Tk sampai perguruan tinggi, 

terima kasih atas semua jerih payahnya dalam mendidikku, 

merawat akhlakku, dan mengajariku berbagai macam ilmu 

sehingga sampai pada titik ini. semoga Allah selalu 

melimpahkan rahmat kepada beiau semua. 

 Semua kiyaiku yang telah merawat jiwaku dan membasuh 

hatiku dengan sari tauladan dan mauidhoh sehingga dapat 

memberi semangat dalam melakukan proses tolabul ilmi, 

semoga Allah memberi rahmat yang teramat melimpah 

kepada beliau semua. 

 Kepada keluarga dan sanak saudara khususnya kakak dan 

adikku Muhammad Sholahuddin yang senantiasa yang 

selalu mensuport  untuk menggapai cita-cita, semoga cici-

citanya tercapai.  

 Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku dikampus maupun 

dirumah, yang telah memberi sumbangsih semangat dan 

bermacam informasi. 

 Kepada sahabatku di kelas ESR-C (Ekonomi Syariah 

Reguler Kelas C) yang telah menemaniku, mengukir 

kenangan, dan memberi support dalam proses tolabul ilmi 

di kampus IAIN Kudus tercinta.  

 Kepada sahabatku Gus Alfiyan yang telah memotivasi dan 

memberikan sumbangsih tenaga, ide, support dan 

sebagainya. 

 Terima kasih untuk Ibu dosen Dr. Siti Amaroh, S.E, M.Si 

yang telah membimbingku dalam menyelesaikan tugas 

skripsiku, yang sudi meluangkan waktunya, fikiran serta 

tenaganya untuk membantuku menyelesaikan tugas skripsi 

ini. semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau. 

 Kepada kepala desa beserta jajarannya yang telah 

memberikan informasi dan penjelasan guna terpenuhinya 

data-data dalam karya tulis ini. 
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 Kepada seluruh pengusaha dan pihak-pihak terkait yang 

telah bersedia memberikan informasi dan memberi jawaban 

atas pertanyaan yang saya ajukan. 

Kepada semua pihak yang bersedia dengan tulus ikhlas 

dan mendoakan serta membantu proses menyelesaikan karya 

tulis ini. semoga Allah senantiasa memberikan limpahan 

rahmat, hidayah, keberkahan dan ridho Allah dalam 

mengarungi kehidupan ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh 

Puji syukur alhamdulilah kita panjatkan  kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, 

hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah 

kepada beliau Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan 

Umatnya. Amiin.. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Modal, Bahan Baku, dan Luas 

Lahan Pengeringan Perspektif Islam Pabrik terhadap 

Volume Produksi Tepung Tapioka (Studi pada Usaha 

Rumah Tangga di Desa Ngemplak Margoyoso Pati)”, ini 

dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan dan dorongan, serta 

perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam. 

3. Dr. Siti Amaroh, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya 

untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi. 

4. Seluruh Dosen dan Jajaran Staf di lingkungan IAIN 

Kudus yang telah mebekali penulis berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan 

menjadi manusia yang lebih luas cakrawala pemikirannya 

daripada sebelumnya. 

5. Almamaterku IAIN Kudus tercinta dan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, beserta semua dosen dan karyawan. 

6. Kepala Desa Ngemplak Margoyoso Pati Bapak Kunowo 

beserta seluruh pengusaha tepung tapioka. 

7. Ayah, Ibu, Kakak-adik tersayang, Kerabat serta sahabat-

sahabatku yang senantiasa mendoakanku, memotivasi, 

mendukung serta membantu baik berupa moral maupun 

material dalam penyusunan skripsi ini. 
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8. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan 

mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

Semoga amal baik mereka semua di atas dan juga 

semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, 

mendapat balasan pahala yang berlipat ganda disisi Allah 

SWT. Amin ya robbal alamin... 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang 

sesungguhnya, namun penulis berharap semoga skripsi  ini  

dapat  bermanfaat  bagi  penulis  sendiri  dan  para  pembaca  

pada umumnya. Aamiin…. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

Kudus, 19 Maret 2019 

Penulis 

 

 

 

Muhammad Shofiyyulloh 

NIM 1420210095 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


