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 MOTTO  

 

 قَاَل َقْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما
AlIah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan 

permohonan kamu berdoa” (QS. Yunus, 10: 89) 

Belum terkabulnya doa bukan berarti doamu tak diterima. 

Karena Nabi Musa mendoakan kehancuran Fir’aun namun 

baru terwujud setelah 4o tahun lamanya. Maka jangan putus 

asa akan doamu dan jangan tergesa-gesa karena segala 

urusanmu berada di tangan-Nya. 

 

 

Rahasia sukses terbesar adalah tidak ada rahasia besar, 

siapapun anda, hari ini berjuang besok raih kemenangan !!! 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT Yang 

Maha Esa yang telah menganugrahkan rahmat berupa ilmu dan 

pengetahuan kepada hamba-Nya, sehingga engkau hadiahkan 

sebuah keberhasilan kepadaku sebagai salah satu hamba-Mu yang 

berhasil sampai di titik ini dan dapat menyelesaikan tugas akhir 

skripsi ini. 

Tak lupa lantunan shalawat beriringan salam penggugah 

yang menyejukkan dan menenangkan hati serta jiwa menjadi 

persembahan penuh kerinduan pada kekasih Allah sang idola 

kehidupan, pemimpin semua umat islam dan Nabi akhiruz zaman 

Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. 

Maka dari itu karya tulis ini ku persembahkan kepada: 

 Kedua orang tuaku tercinta Bapak Jumarwan dan Ibu Sujatmi 

yang telah memberikan setulus hati seluruh bentuk cinta dan 

kasih sayangya kepadaku, hingga rela bekerja keras demi 

pendidikan anaknya serta tiada henti untuk melantunkan do’a 

hingga aku dapat menyelesaikan pendidikan ini. Pak, Bu 

putrimu bertahan, putrimu berjuang untuk kalian. Do’a dan 

restu kalian kini membuahkan hasil, putrimu minta maaf jika 

kerap merepotkan dalam segala hal, terima kasih untuk 

semuanya, semoga putrimu bisa membanggakan dan 

membahagiakan kalian dikemudian hari. 

 Kedua kakakku Jihan Ariyani dan M. Alfan Nurul Huda yang 

sudah rela membiarkan adiknya untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang sarjana dan selalu memberi dorongan semangat 

kepadaku untuk meraih cita-cita. 

 Saudara-saudaraku terutama sepupu Amanda CN yang selalu 

membantu memberikan tambahan pengetahuan dan Afita CN 

serta Churia DK yang selalu memberi semangat, dan tak lupa 

keluarga tercinta lainnya. 

 Seluruh Dosen IAIN Kudus tercinta, khususnya Bapak Ulin 

Nuha, M.Si, selaku dosen pembimbingku yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. 

 Sahabat dekat saya Indah Keong, yang dari kecil hingga 

sekarang masih mau menjadi sahabat dan keluarga yang 

memberikan kenyamanan penuh dengan kebahagiaan, dan 

pasukan OAOE (sari kumel, cici melehoy, dwi anak polos, 

mimi peri, akak sumir, uti glowing, dan akak widiyut) yang 



viii 

 

kemana-mana selalu barengan, yang setiap hari bercanda dan 

tidak pernah bosan dengan kejahilanku, disini kita sama-sama 

berjuang mewujudkan impian kita, terima kasih sudah saling 

membantu dan menyemangati satu sama lain. 

 Sahabat saya dari MA dulu Himamul Ulya, dan personil 

OAOE Cici, yang selalu aku repotin dalam tugas ini, kalian 

dua orang yang sangat penting dan berjasa, kalian luar biasa 

terimakasih banyak, sudah sabar menghadapi aku yang 

koneknya lama, dan tak lupa Dek Noor Kences yang selalu 

ngajakin nugas bareng meskipun beda bimbingan, terimakasih 

kalian. 

 Teman-teman seperjuangan lainnya terutama MBS-C yang 

sudah menjadi seperti keluarga sendiri, setiap hari bertemu dan 

saling bertukar pendapat, juga saling memotivasi satu sama 

lain, meskipun tidak pernah bisa kompak tapi kalian tetap 

terbaik. MBS-C Hebat.  

 Teman-teman KKN ku yang sudah berjuang bareng (mbatil) 

dikonveksi wkwk.. kita pun akan merindukan kegiatan itu 

nantinya, bukan tentang mbatilnya tapi tentang kebersaamaan 

yang kita lewati dua bulan dengan cukup banyak kenangan   

semangat terus kawan-kawanku. 

 Sahabatku Niswa dan Heni yang dari awal ketemu waktu 

masuk di kampus ini dan sampai sekarang masih selalu 

bersama walaupun beda fakultas, semoga persahabatan kita tak 

akan lekang oleh waktu dan jarak yang memisahkan kita. 

 Serta teman lainku yang jauh disana terimakasih sudah selalu 

menyemangati, memotivasi dan mengingatkan untuk ngerjain 

tugas skripsinya, mau menjadi tempat keluh kesahku hingga 

berhasil seperti ini. Terima kasih sekali, dukungan dan 

dorongan dari kalian sangat berarti..  

 Terakhir untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan 

impian yang harus dikejar, untuk sebuah pengharapan masa 

depan semoga dapat berhasil dan menjadi indah, jangan mudah 

pudar apalagi sirna, tumbuhlah menjadi bingkisan cinta yang 

akan selalu dikenang sepanjang masa. 

 AKU SAYANG KALIAN, Semoga Kebahagiaan Selalu 

Datang Menghampiri ...  
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KATA PENGANTAR 

 

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang 

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

sehingga pada kesempatan ini atas pertolongan-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Meskipun jauh dari kata sempurna 

penulis tetap berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan 

manfaat bagi pembacanya.  

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan 

baginda Rasulullah SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian 

alam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para 

tabi’in serta kepada seluruh umatnya. Smoga kita tergolong umat 

yang akan mendapat pertolongan ( asysyafa’at al-udzma ) dari 

beliau di hari kiamat nanti.  

Skripsi yang berjudul “Analisis Inovasi Produk 

Parijotho Pada CV. Seleksi Alam Muria Kudus” ini disusun 

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 

(satu) pada Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Drs. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui dan 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Ulin Nuha, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan memberikan bimbingan, pengarahan 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 perpustakan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Triyan beserta Istri Ibu Yayuk Selaku pemilik usaha 

di CV Seleksi Alam Muria Kudus yang telah memberikan 

izin untuk melakukan penelitian ditempatnya. 

7. Bapak, ibu, kakak-kakakku, adikku, serta seluruh keluarga 

tercinta lainnya dan juga semua teman maupun sahabatku 

yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung baik moril maupun materiil dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Dan kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu. 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah 

diberikan. Penulis hanya mampu membalas dengan memanjat 

doa kehadirat allah SWT. “ Jazakumullah khoirol jaza 

jazakumullah khoiron katsiro “. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Untuk 

itu kritik dan saran yang mebangun sangat penulis harapkan 

dari siapapun dan diharapkan menjadi semacam suara yang 

dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses kreatif berikutnya. Semoga skripsi ini, meski hanya 

sedikit diharapkan akan ada manfaatnya bagi penulis sendiri 

dan pembaca pada umumnya. 

 

Kudus, 07 Desember 2020 

Yang Menyatakan 

 

 

 

 

Zakiyah Ulfah 

NIM. 1620310098 

 


