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MOTTO 

 

َفُعُهمْ  رُالنَّاِس َعن ْ لِلنَّاسِ  َخي ْ  
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang 

lain” 

(H.R. At-Thabrani) 

 

 

“You may not bloom as fast as the others, but maybe it also means 

you will not wither as fast as them. Bloom at your own pace. Learn 

to love the process, and apreciate your progress” 

(Stephanie Zen)  
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha kuasa atas 

segala yang ada di langit dan di bumi, dengan segenap rahman dan 

rahim yang menghampar melebihi luasnya jagad raya. Dzat yang 

telah menganugerahkan sepercik keberhasilan yang Engkau 

hadiahkan kepadaku hingga aku sampai di titik ini.  

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan ke pangkuan 

beliau sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia 

yang beradab, sang kekasih Allah, Nabiyyuna Muhammad SAW. 

Skripsi ini kupersembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suratman (Alm.) dan 

Ibu Supini yang selama ini telah mencurahkan cinta, kasih 

sayang, doa dan harapan setulus hati kepada penulis dan 

selalu memberikan motivasi dan dukungan luar biasa serta 

perjuangan luar biasa sebagai orang tua sejati bagi putra-

putrinya.  

2. Kakak-kakakku tersayang, mbak Nurmiasih, mbak Darti, 

mas Yono, dan mas Budi beserta suami dan istri masing-

masing. Terimakasih yang tak terhingga atas semua kasih 

sayang, perhatian, dan doa yang begitu tulus untukku.  

3. Segenap keponakan-keponakanku tersayang, Ria, Luqman, 

Dila, Nadim, Dimas, Daffa, Riki, Intan, Fiona, Dika, 

Rehan, dan Hanum yang senantiasa memberikan hiburan 

serta candaan yang mampu menghilangkan kejenuhanku.  

4. Seluruh dosen IAIN Kudus tercinta, Khususnya Ibu Ita 

Rakhmatawi, S.Pd, M.Si, selaku dosen pembimbingku 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan 

arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga 

selesai.  

5. Untuk segenap sahabat sekaligus teman seperjuanganku 

OAOE (Zafah, Sari, Dwik, Widia, Mirna, Putri, dan 

Novita) terimakasih kalian sudah menjadi sahabat yang 

selalu setia menghiburku saat ada masalah, selalu 

meluangkan waktu, canda dan tawa hingga lupa waktu.  

6. Teruntuk sahabat seperjuanganku Zakiyah Ulfah dan Diah 

Nor Rohmah, terimakasih tak terhingga untuk kalian yang 

selalu menjadi teman riwa-riwiku dimanapun berada, 

tempatku berkeluh kesah, dan tempat bercanda tawa untuk 

melepas kepenatan dan beban yang di hadapi.  
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7. Teruntuk sahabatku dari zaman SD hingga sekarang, 

Adiratna Muji Rahayu yang selalu memberikan support 

dan motivasi untukku supaya tidak mudah menyerah, dan 

selalu menyebarkan vibe positif untuk diriku. 

8. Segenap teman-teman seperjuanganku MBS C 2016, 

terimakasih yang luar biasa untuk kalian, yang telah 

menemaniku dalam berproses menuju ke arah yang lebih 

baik. Semoga kita semua senantiasa di liputi kebahagiaan 

dan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan kita semua. 

9. Terakhir, untuk ribuan tujuan yang hendak di capai, untuk 

jutaan impian yang hendak diraih, serta sebuah harapan 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, 

sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini meskipun melalui berbagai macam cobaan dan ujian. 

Walalupun belum mencapai kesempurnaan, namun harapan besar  

penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat.  

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan 

keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi 

makhluk semesta alam, dan juga kepada keluarga beliau, para 

sahabat, dan para tabi’in serta kepada seluruh umatnya. Semoga 

kita semua tergolong dalam umat yang akan mendapatkan syafaat 

dari beliau di hari kiamat nanti.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak sehingga 

skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mudzakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin penelitian 

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.  

2. Bapak Dr. Supriyadi, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus, yang telah memberikan arahan 

tentang skripsi ini.  

3. Ibu Ita Rakhmawati, S.Pd, M.Si, selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini.  

4. Ibu Anisa Listiana, M.Ag, selaku kepala perpustakaan IAIN 

Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan yang telah 

memberikan izin dan layanan yang di perlukan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

5. Segenap dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalaman 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

6. Bapak Mochamad Destari Andryasmoro selaku kepala desa 

Colo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian 

di desa wisata Colo 
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7. Bapak Shofil Fu’ad Pranyoto selaku ketua Pokdarwis “Padang 

Bulan” di desa wisata Colo yang telah memberikan informasi 

yang di perlukan oleh penulis.  

8. Bapak Wagiman Sutrino selaku kepala UPTD obyek wisata 

Disbudpar, dan Ibu Muryati selaku sekretaris UPTD yang telah 

memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis.  

9. Ibu Hikmawati Inaya selaku pelaku usaha ekonomi kreatif di 

desa wisata Colo yang telah memberikan informasi yang di 

perlukan oleh peneliti.  

10. Saudari Shinta Dwi Mutiarani selaku pelaku usaha ekonomi 

kreatif di desa wisata Colo yang telah memberikan informasi 

yang diperlukan oleh peneliti. 

11. Ibu Sudarti selaku pelaku usaha ekonomi kreatif di desa wisata 

Colo yang telah memberikan informasi yang di perlukan oleh 

peneliti.  

12. Ibu Sulyati selaku pelaku usaha ekonomi kreatif di desa wisata 

Colo yang telah memberikan informasi yang di perlukan oleh 

peneliti.  

13. Segenap ibu-ibu anggota paguyuban pedagang asongan 

perempuan “Kinanthi” yang telah memberikan informasi yang 

diperlukan oleh peneliti.  

14. Bapak, ibu, kakak-kakakku, sahabat-sahabatku, serta teman-

temanku yang telah membantu secara langsung maupun secara 

tidak langsung baik moril maupun materiil dalam penyusunan 

skripsi ini.  

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah 

diberikan kepada penulis. Penulis hanya mampu membalas dengan 

memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, “Jazakumullah khairal 

jaza, jazakumullah khairan katsira”. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan 

keterbatasan penulis. Terlepas dari itu penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca 

pada umumnya.  
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