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Motto 

َِٰهٖلَّنِيُكمََفَٱۡسَتَجاَبَ ِضيُعََعَهَلََع
ُ
َََلَٓأ ّّنِ

َ
لَُهۡمََربُُّهۡمَأ

َبۡعُضُكمَّنِۢوََبۡعٖضَٰۖفََ َٰۖ ىَثَٰ
ُ
ۡوَأ
َ
ِيوََّنِوََذَكٍرَأ َهاَجُرواََْٱَّلذ

ََٰتلُواََْوقُتِلُواَْ وُذواَِِْفََسبِيِِلََوَق
ُ
ۡخرُِجواَِْنوَدَِيَٰرِهِۡمََوأ

ُ
َوأ

َ ََعۡيُهۡمََسّيِ َكّفَِرنذ
ُ
َٰٖ ََۡجۡرِ ََََََٔل يذُهۡمََجَٰذ

ۡدِخلَ
ُ
اهِِهۡمََوََل

ىَۡهَٰرَُِنوَََتۡتَِهاَ
َ
ِهَثََواٗباَّنِۡوَِعيِدََٱَۡل َُوَََٱللذ َۥِعيَدهََُٱللذ

١٩٥َََواِبَٱلذَُحۡسُوَ
“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya 

(dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-
nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, 
baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu 

adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang 
yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang 
disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, 
Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka 
dan Pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang 
mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi 
Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Q.S Ali 

Imran : 195)1 

 

 

                                                             
1
 Alquran, Ali Imran ayat 195, Alquran dan Terjemahannya 

(Bandung: Kementerian Agama RI, Syaamil Quran,2012), 246. 
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Persembahan 

Seraya memohon ridlo Allah SWT dan Syafa’at 
Rasulullah SAW, dengan tulus ikhlas saya 

persembahkan dan dedikasikan skripsi ini kepada: 

1. Kedua orang tuaku Bapak Kurnadi dan Ibu 
Legiati yang selalu memberikan do’a, dukungan 
dan motivasi dengan sepenuh hati demi 
terselesaikannya tugas akhir kuliah ini. 

2. Adekku tercinta Miftahul Huda Ishlah Dwi 
Cahya yang senantiasa memberikan semangat 
dan keceriaan dalam hidupku.  

3. Bapak Dr. Supriyadi, SH, MH dan Bapak Jadzil 
Baihaqi, S.E., Akt., M.S.A., yang berkenan 
meluangkan waktunya untuk senantiasa 
memberikan bimbingan skripsi dan motivasi 
untuk dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan 
baik. 

4. Keluarga besar wisma kost manfaat Heny Nur 
Rohmawaty, mbak Nailis, mbak Alif, mbak 
Nayla, mbak Laily, serta Anggota baru Lailis, 
dek Alfi, del Laeli, yang senantiasa memberikan 
support dalam proses penelitian skripsi ini. 

5. Teman-teman kelas ES-C Angkatan 2015, Team 
PPL Angkatan 2018, Team KKN Angkatan 2018 
yang tak bisa disebutkan satu persatu yang 
telah membantu segala hal dalam bentuk moral 
maupun spiritual. 

6. Almamater IAIN KUDUS. 
 

Semoga pengorbanannya diberkahi dan 
mendapat ridho dari Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 

ََِِمۡسِب ١ََٱلرذِحيمََِٱلرذِنَٰمۡحَٱللذ
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Peran 

Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Pengembangan 

Potensi Usaha Agribisnis Desa (Studi Kasus Desa 

Sendangcoyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang ” 
yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus.  

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang 

menjadi junjungan semua umat islam. Semoga kelak kita semua 

tergolong orang-orang yang mendapat syafaatnya amiin.  

Selanjutnya dengan penuh kesadaran dan kekurangan 

dalam penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari bantuan 

beberapa pihak yang membantu dengan niat tulus ikhlas, maka 

kiranya tiada kata yang dapat penulis sampaikan sebagai 

penghargaan yang setinggi-tingginya dengan berbekal ucapan 

terimakasih, penulis sampaikan kepada beliau:  

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus.  

2. Dr. Supriyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kudus  sekaligus dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini.  

3. Bapak Jadzil Baihaqi, S.E., Akt., M.S.A, sebagai asisten 

dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan 

memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan 

skripsi ini.  




