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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Rosa 

Fitria Dewi NIM 1640410021 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan 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 di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Kudus, 22 September 2020 

Hormat Saya 

 

 

 

 

Rosa Fitria Dewi 

NIM 1640410021 
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MOTTO 

 

                  

                     

    

 
“ Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu 

juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 

Qs At-Taubah: 105 
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap Alhamdulillah, skripsi ini dapat saya 

selesaikan atas ijin Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Serta rasa syukur yang tak terkira dan sebagai 

ungkapan terimakasih. Saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya Bapak Sudir dan ibu saya Nur 

Khayati yang telah memberikan jasa, pengorbanan 

mendidik, memberikan semangat, dukungan, dan tak pernah 

lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta 

membesarkanku  dengan penuh kasih sayang sehingga 

menghantarkanku menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN 

Kudus. 

2. Kepada kakak dan keluarga besar yang telah memberikan 

dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai. 

3. Keluarga seperjuangan Pengembangan Masyarakat Islam 

(PMI) angkatan 2016 dan teman-teman yang tidak bisa di 

sebutkan semuanya,  yang senantiasa menemani dan  

memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, Segala puji syukur hanya milik Allah yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga atas ijin dan 

ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam 

menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1). Skripsi yang 

berjudul: " Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Ekonomi 

Kreatif Berbasis Entrepreneurship Family (Studi Kasus UD Dua 

Putri di Desa Bolo Demak).”  Ucapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberi mendukung 

dan memberi bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. Untuk itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

2. Dr. Masturin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam IAIN Kudus. 

3. Farid Khoeroni, S.Pd.I, M.S.I., selaku ketua program studi 

PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam di IAIN Kudus. 

4. Drs. H. Masdi, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5.  Nevy Rusmarina Dewi, S.IP, M.A selaku dosen pembimbing 

II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

fikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Anisa Listiana, M.Ag selaku kepala perpustakaan IAIN 

Kudus dan seluruh staf perpustakaan IAIN Kudus yang 

senantiasa membantu penulis dalam meminjam buku untuk 

menyelesaikan skripsi.  

7. Bapak dan ibu dosen, pegawai administrasi dan seluruh 

karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Kudus 

yang telah membantu dan melayani dalam proses 

administrasi. 

8. Orang tua serta sahabat-sahabat terbaik yang selama ini selalu 

memberikan semangat belajar dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan 

dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Akhirnya penulis dapat menyelsaikan skripsi ini dan 

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan 

untuk itu kiranya bagi para pembaca atau pihak terkait diharapkan 

dapan memberi kritik dan saran yang membangun. Penulis juga 

berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca. Aamiin. 

    

   Kudus, 30 September 2020 

   Penulis, 

 

 

    

   Rosa Fitria Dewi 
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