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MOTO 

 
اَوٰۖى ِّرِب ى...

 ُن ۡل
ىاَو ٱۡل ِّرِب

ِّرِب ۡل ى َتَو َو اَو ُن وْاى َو َو ى ٱۡل ىاَو َو
 
 َو ٰۖى

 ِّرِب ِّرِبىاَو ٱلَت  ۡل
 اَو َتَو َو اَو ُن وْاى َو َو ى ٱۡل

 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.” 

(QS.Al-Maidah:2)
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah saya panjatkan rasa syukur kepada Allah 

SWT yang telah melimpahkan kenikmatan dan kerahmatan dalam 

setiap langkah dengan keimanan, keislaman, keikhsanan, 

ketakwaan, kesabaran, ketenangan hati dan pikiran serta keridloan-

Mu dalam memberikan izin kemudahan untuk saya dalam 

menuntut ilmu sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini sebagai 

tugas akhir kuliah dalam menempuh gelar sarjana (S1) Program 

Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

Dengan rasa bahagia skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Persembahan tertinggi hanya kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan ridlo-Nya yang selalu memberikan kemudahan dan 

kekuatan disetiap langkah; 

2. Kepada kedua orang tua saya Bapak Nur Cholis dan Ibu 

Roliyatun yang senantiasa memberikan dukungan serta 

memanjatkan do’a-do’anya demi terwujudnya cita-cita saya. 

Serta terimaksih kepada adik saya Muhammad Afrizal serta 

seluruh keluarga saya yang mendukung saya dalam mencapai 

impian; 

3.  Kepada dosen pembimbing proposal dan skripsi Bapak Dr. 

Supriyadi, SH., MH beserta Bapak M. Nur Rofiq Addiansyah, 

M.A yang telah membimbing serta mengarahkan saya dengan 

penuh kesabaran; 

4. Kepada Abah Kyai Masruron Alhafidz beserta istri, serta Ibu 

Nyai Minhatul Maula, S.Pd, Alhafidz beserta suami yang 

senantiasa mendo’akan santri-santrinya agar dipermudah 

dalam mencapai impian; 

5. Big thanks for my best support system, Mas Muhammad 

Khoirul Ibad. Terimakasih telah selalu menemani, menguatkan 

serta meyakinkan bahwa saya mampu dan semua akan baik-

baik saja hingga saya benar-benar dapat menyelesaikan studi 

S1 saya; 

6. Kepada pimpinan dan seluruh karyawan PT Brantas Abadi 

Sentosa Pati serta warga Desa Bermi, Kecamatan Gembong, 

Kabupaten Pati yang telah berkenan menerima saya untuk 

melakukan penelitian serta senantiasa membantu saya dalam 

penyelesaian skripsi ini; 

7. Untuk teman-teman seperjuangan keluarga besar Ekonomi 

Syari’ah-A 2016, terutama Galuh yang selalu memberikan 
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dukungan serta memberikan do’a-do’a terbaik. Terimakasih 

juga kepada Maulida, Rihanah, dan Indah yang senatiasa 

menemani masa-masa saya dalam menjalankan studi S1 saya; 

8. Untuk teman-teman KKN di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, 

terutama kepada teman-teman Fastabiq Institute Squad 

Fatimah dan Dewi yang tak henti-hentinya saling menguatkan 

dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi; 

9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung 

dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

nikmat serta hidayah dalam kehidupan ini. Sholawat serta salam 

senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW 

yang telah membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliyah 

menuju zaman yang penuh dengan teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Tiada kalimat yang pantas diucapkan selain kalimat 

syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelapangan 

berpikir, membukakan pintu hati, memberikan kesehatan dengan 

ridho-Nya sehingga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul, “Analisis Pelaksanaan Syikah ‘Inan 

pada Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler) dalam 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi 

Islam. 

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan 

untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata 1 (S1) di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. Dalam 

penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa 

dukungan dan bantuan dari semua pihak, oleh karena ucapan 

terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Kudus yang 

memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 

2. Dr. Supa’at, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik 

dan Pengembangan Lembaga IAIN Kudus. 

3. Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si., Akt. selaku Wakil Rektor II Bidang 

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuagan IAIN Kudus. 

4. Dr. H. Ihsan, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang 

Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Kudus. 

5. Dr. Supriyadi, SH., MH selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. 

6. Bapak M. Nur Rofiq Addiansyah, M.A selaku dosen 

pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan 

dukungan serta bimbingan kepada penulis. 

7. Segenap dosen/staff pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

telah memberikan berbagai informasi pengetahuan kepada 

penulis. 

8. Bapak Setya Gunawan selaku kepala unit PT Brantas Abadi 

Sentosa Pati beserta karyawan yang telah menerima serta 

mendukug penelitian penulis. 



 

xi 

9. Bapak Nur Cholis selaku pemilik peternakan ayam ras 

pedaging (broiler) di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, 

Kabupaten Pati beserta keryawan yang menerima serta 

mendukug penelitian penulis. 

10. Orang tua penulis yang selalu mendukung langkah penulis 

dalam mencari ilmu dan yang tak kenal lelah dalam 

mengingatkan penulis untuk menjadi pribadi yang baik. 

11. Keluarga, teman, saudara, sahabat, yang secara langsung 

maupun tidak telah mendukung dan membantu dalam 

penyusunan skripsi ini. Dan semua pihak yang tidak dapat 

kami sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sesungguhnya, 

namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. 

 

Pati, 4 Juni 2020 

Penulis, 
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NIM. 1620210021 

 


