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MOTTO 

 
When you sence that someone needs help, help them, without 

expecting anything in return. Allah is the one who made you feel 

that person’s need. 

 

Ketika kamu merasa bahwa seseorang butuh bantuan, bantulah 

mereka, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Allahlah yang 

membuatmu merasakan kebutuhan orang tersebut. 

 

~Yasmin Mogahed~ 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah hirobbil alamin, Segenap untaian syukur atas 

semua nikmat, selalu terpanjatkan kepadaMu,  dan lantunan 

sholawat yang khidmat untuk menantikan syafaat dari Beliau 

Rasulullah Muhammad SAW kelak yang tak ada hentinya. Atas 

kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, hingga 

mampu mempersembahkan karya ini kepada mereka yang tercinta 

dan terkasih, dan jadikanlah hamba ini hamba yang mulia disisi 

Engkau. 

AAMIIN Ya Rabb... 

Dengan memasuki gerbang baru, sebagai manusia yang 

baru, tak pernah ku lupakan kehadiran orang-orang terkasih yang 

menemani perjalananku selama ini. 

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Molyono dan Ibu 

Mursilah, untaian ucapan terimakasih dan doa-doa yang selalu 

saya panjatkan atas semua yang telah engkau berikan, yang 

senantiasa menemaniku disaat suka maupun duka You’re my 

everything for me.  

2. Teruntuk kakak-kakakku terkasih Muhammad Junaidi dan 

Khusnul Mubayinah, tanpa kalian sadari kalian berdua adalah 

penyemangatku. Thanks for your support. Skripsi ini tak akan 

lengkap tanpa ada bayang-bayang kalian. 

3. Keponakanku tersayang Khanza Muazatun Al Muaz, Abdillah 

Agam Al Muaz dan Ahmad Rafif Ahnaf. 

4. Untuk semua keluarga besar yang selalu memberikan semangat 

dan selalu mendoakan setiap waktu. 

5. Teman-temanku terhebat yang selalu bersamaku untuk berjuang 

menuntut ilmu dan membentuk jati diri. Skripsi ini tak akan 

lengkap tanpa adanya bayang-bayang kalian. 

 

Dan akhirnya ku persembahkan dengan kerendahan rasa hatiku 

Karya sederhana ini untuk segala harapan do’a. Semoga dapat 

terwujud 

Genggaman nyata. Aminnnn.... 

TERIMAKASIH 
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KATA PENGANTAR 

 ٱلرهۡحمَِٰن ٱلرهِحيمِ ِبۡسِم ٱَّللِه 
 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya, sehingga peneliti 

mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.peneliti sadar 

bahwa semua ini tidak terlepas dari tuntunan dan bimbinganNya. 

Iringan sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada 

junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 

sahabat dan pengikutnya yang setia. Atas jasa dan perjuangan 

beliau peneliti dapat menikmati sedikit ilmu pengetahuan tentang 

ajaran dan tuntunan islam. 

Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang 

diperlukan untuk  melengkapi persyaratan dalam  memperoleh  

gelar sarjana sebagai wahana untuk  melatih diri dan 

mengembangkan wawasan berpikir. Adapun judul dari skripsi ini 

adalah “ Penerapan Prinsip Ta’awun Dalam Mengembangkan 

Usaha Di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak (Studi Kasus  Usaha Binaan LANAS Yatim 

Mandiri Cabang Kudus)”.  Skripsi ini diajukan sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.  

Peneliti menyadari bahwa betapa berat dan banyaknya 

halangan yang  datang dalam proses penyelesaian skripsi ini, 

namun dengan adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari 

berbagai pihak sehingga hambatan yang ada dapat dilalui.  Dalam 

penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari doa-doa yang 

selama ini telah dipanjatkan kepada penulis, serta jasa-jasa yang 

tidak terhingga. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis 

tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan, teruntuk : 

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

Negeri Kudus, atas kesempatan yang telah diberikan kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang telah 

memberikan penulis kemudahan dalam penyusunan skripsi.  

3. Suhadi, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyususnan 

skripsi ini.  

5. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

6. Bapak Ahmad Syaiful selaku pimpinan LAZNAS Yatim 

Mandiri Cabang Kudus, jajaran karyawan LAZNAS Yatim 

Mandiri Cabang Kudus yang telah memberi izin dan 

kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di usaha binaan 

Yatim Mandiri Cabang Kudus. 

7. Ibu Puji selaku fasilitator Usaha Binaan Yatim Mandiri Cabang 

Kudus dan para karyawan yang sudah mau saya repotkan untuk 

memberikan informasi yang saya butuhkan dalam pennyusunan 

skripsi. 

8. Segenap Ustadz-ustadz Ma’had IAIN Kudus yang senantiasa 

memberikan ilmu, semangat, bimbingan, arahan dan motivasi 

untuk terus menjadikan saya orang yang lebih baik. 

9. Keluarga besar BIDIKMISI IAIN Kudus, terkhusus angkatan 

2016 terima kasih atas semua pengalaman dan semangat yang 

kalian berikan kepadaku.  

10. Musyrifah Ma’had IAIN Kudus periode 2019 Rizka, Dina, 

Fina, Iza, Zum, Ria, Intan, Habibah, Indah, Eva, Jannah, Risti, 

Meria, dan Adila. Kalian adalah penyemangat yang selalu 

membimbing dan mengarahkanku untuk terus menjadi orang 

yang lebih baik. 

11. Temanku terbaik Rizka Amalia, Vera Yuliana, Siti Amalia 

Nafisah dan Fina Fitriana. Terimakasih atas semua suka 

maupun duka yang telah kita lalui bersama. Semoga kita 

menjadi teman selamanya. 
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12. Keluarga besar Manajemen Bisnis Syariah A angkatan 2016. 

Terimakasih atas semua pengalaman yang telah kalian berikan 

kepadaku. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan 

demi tercapainya suatu kesempurnaan dimasa mendatang. Namun 

demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini 

juga diharapkan ada manfaatnya bagi penulis sendiri dan pembaca 

pada umumnya.  Aminnn... 

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Kudus, 20 Oktober 2020 

Penulis, 

  

 

 

Devi Khidijatus Sholihah 

NIM. 1620310033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


