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MOTTO 

 

                      

         ﴿١۵﴾ 

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah 

dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah 

sebagian dari rejeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S Al-Mulk: 152) 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabbil’alamin dengan berbagai kesempatan skripsi 

ini dapat diselesaikan dengan kerja keras yang luar biasa, dengan penuh 

bangga penulis mempersembahkan karya ini untuk: 

 Sebagai tanda bukti, hormat, untuk Ibu dan kakak terimakasih yang 

senantiasa mendoakan juga memberikan dukungan dan motivasi 

selama penyusunan skripsi ini, beliaulah yang senantiasa 

membimbing, mendidik dan menyanyangiku serta tak henti – 

hentinnya yang selalu tulus mendoakanku. Ibu Mustamah dan Mas 

Safaat Ady Atmaja  terimakasih semuannya, yang senantiasa selalu 

memberikan cinta dan kasih sayangnya kepadaku 

 Untuk dosen pembimbingku, Bapak Dr. Bayu Tri Cahya, SE, M.Si 

yang bersedia meluangkan waktunnya untuk memberikan arahan dan 

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.  

 Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus yang 

senantiasa memberikan segenap ilmunnya serta pengalaman yang 

sangat berarti dalam menempuh perjalanan hidupku. 

 Sahabat sahabatku seperjuangan, Choiru Ulfah, Amalia Khoirin Nisa, 

Amaliyah, Saidatul Munawaroh, Bagus Tri Wicaksono, 

Firkhaturrahma , Adi Wicaksono yang selalu memberikan dukungan, 

semangat dan motivasi, selalu memberikan cerita dan memberikan 

warna di kehidupanku.  

 Teman teman seperjuanganku keluarga besar Ekonomi Syariah kelas 

ES- D angkatan 2016 yang selalu memberi semangat dan keceriaan 

mewarnai kelas selama 4 tahun ini. Banyak cerita dan kenangan yang 

takkan terlupakan dalam hidupku. Semoga kita bisa menjadi keluarga 

untuk selamnnya. 

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantuku untuk 

menyelesaikan skripsi ini  

 Pembaca yang budiman sekalian 
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KATA PENGANTAR 

         

Alhamdulillah wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 

i’nahNya, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan 

Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian 

alam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi’in serta 

kepada kita umatnya, semoga kita mendapatkan pertolongan dari beliau 

di hari kiamat nanti. 

Skripsi dengan judul Strategi Pemberdayaan Desa Wisata Kandri 

ditinjau dalam Perspektif Wisata Syariah di Desa Kandri Kecamatan` 

Gunungpati Kabupaten Semarang. Telah diselesaikan secara sungguh-

sungguh guna memperoleh gelar sarjana pada Ekonomi Syariah di Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. Penulisan skripsi ini peneliti banyak 

mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi 

ini dapat diselesaikan, peneliti menyampaikan terimakasih kepada: 

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

Negeri Kudus. 

2. Dr. Supriyadi, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

3. Dr. Bayu Tri Cahya, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Ketua Perputakaan IAIN Kudus 

beserta segenap karyawan yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali berbagai 

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu yang telah memberikan semangat dan dorongan 

moril dan material dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Sahabat, kaka, teman-teman seperjuangan di kelas ESR D 

angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan arahan 

dalam penyusunan skripsi ini 
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8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga 

Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan balasan 

yang lebih dari yang mereka berikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripai ini masih terdapat 

banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang penulis ketahui. Oleh 

karena itu, penulis mengharapakan kritik dan saran yang konsruktif dari 

semua pihak. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin. 

 

        

     Kudus , 28 September 2020 

      

     Penulis, 

 

 

 

 

Miftah Nurul Khaqiqi 
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