
ANALISIS KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA 

PRODUSEN HOME INDUSTRI KERUPUK 

TAYAMUM DI DUSUN KALITEKUK DESA 

NGALURAN KECAMATAN KARANGANYAR 

KABUPATEN DEMAK 
 

 

 
 

SKRIPSI 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) 

Dalam Bidang Ekonomi Syariah (ES) 

 

Oleh: 

Maulina Rahmawati 

NIM 1620210073 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

TAHUN 2020 



ii 
 

  

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 

Telp. (0291) 432677 Faks. 441613 
Email : febiiainkudus@gmail.com Website : www.iainkudus.ac.id 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi 

saudara: 

 

Nama   : Maulina Rahmawati 

NIM   : 1620210073 

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Program Studi  : Ekonomi Syariah 

Judul  :Analisis Kesejahteraan Rumah Tangga  

Produsen Home Industri Kerupuk Tayamum 

di Dusun Kalitekuk Desa Ngaluran 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak 

 

benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan 

pembimbing sejak 11 Oktober 2019 sampai dengan 02 Oktober 2020 dan 

disetujui untuk dapat melanjutkan ke proses munaqosyah. 

 

 

 

Kudus, 02 Oktober 2020 

Pembimbing, 

 

 

 

 

Dr. H. Yasin M.Ag 

NIP. 195605011988031002 

 

  

mailto:febiiainkudus@gmail.com
http://www.iainkudus.ac.id/


iii 
 

PENGESAHAN MUNAQOSAH 
  



iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Maulina 

Rahmawati NIM 1620210073, menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun, serta 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran pada pernyataan saya ini. 

 

Kudus, 02 Oktober 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

Maulina Rahmawati 

NIM. 1620210073 
  



vi 
 

MOTTO  
 

ه َذَكٍر أَۡو أُوثَىَٰ َوهَُى ُمۡؤِمٞه فَلَىُۡحيِيَىَّهُۥ  لِٗحا مِّ َمۡه َعِمَل َصَٰ

 َولَىَۡجِزيَىَّهُۡم أَۡجَرهُم بِأَۡحَسِه َما َكاوُىْا يَۡعَملُىنَ 
ٗۖ
ٗة طَيِّبَٗت  َحيَىَٰ

 “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya 

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”  

(QS. An-Nahl: 97) 
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