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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Nur 

Khoiriyah, NIM. 1620310187, menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini : 

 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2.  

3. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penelitian skripsi ini. 

 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

ُر النَّاِس أَنْ َفُعُهْم لِلنَّاسِ   َخي ْ
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling 

bermanfaat bagi manusia.” (HR. Ahmad, ath-

Thabrani, Ad-Daruqutni) 

 

“Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah 

bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak 

sekarang tanpa menunda-nunda.” 

(Simone de Beauvior) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

PERSEMBAHAN 

Puji syukur kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan 
keberkahan di kehidupan yang hanya sementara ini. Shalawat 

serta salam saya haturkan kepada Rasulullah SAW. serta 
keluarga dan para sahabatnya. 

Untuk Ibu dan Bapak Tercinta 
Yang telah merawat, mendidik dengan sabar, mendo’akan serta 

menjadi inspirasi dalam menapaki kehidupan serta selalu 
mendukung secara moril dan materiil. Semoga senantiasa dalam 

lindungan-Nya. 

Untuk Adikku Tersayang 
Yang selalu memberi keceriaan, semangat, ketulusan serta 

dukungan. 

Untuk Dosen Pembimbing Bapak H. Jaenal Arifin, 
M.Ag.  

Atas semua ilmu serta arahannya hingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 

Seluruh Sahabat dan Temanku 
Yang selalu menemani dan memberi semangat serta menjadi 

tempat keluh kesah 

Dan teman seperjuangan Manajemen Bisnis Islam 
Angakatan 2016 

Yang telah berjuang dan menemani dalam suka dan duka 
mengarungi perkuliahan 

Semoga bantuan, semangat, dan motivasi yang telah berikan 
akan mendapat balasan yang tiada henti oleh Allah SWT., 

aaamiin…… 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 
  



ix 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu 

tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. beserta 

keluarga dan sahabatnya, dengan harapan semoga kita 

mendapat syafa’at dihari akhir nanti. Amin  

 Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Produksi 

dan Pengendalian Mutu dalam Meningkatkan Kualitas 

Produk (Studi Kasus pada UD. Aliya Kaliputu Kudus)” ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana strata satu (S1) dalam bidang Pendidikan Agama Islam 

di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dalam penyusunan 

skripsi ini penulis mendapatkan saran dan bimbingan dari 

berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

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

Islam Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan 

skripsi ini. 

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

Bisnis Islam yang telah memberikan persetujuan penulisan 

skripsi ini. 

3. H. Jaenal Arifin, M.Ag.  selaku dosen pembimbing 

proposal dan pembimbing skripsi yang sudah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 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 

dalam layanan perpustakaan dengan baik sesuai yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Segenap dosen dan staff pengajar di lingkungan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah membekali 

perbagai ilmu dan pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 



x 
 

6. Ibu Tri Wuryanti, S.EI. selaku Pemilik Usaha UD. Aliya 

Kaliputu Kudus yang sudah meluangkan waktunya untuk 

mengarahkan dan mendukung selama proses penelitian.  

7. Kepada pihak UD. Aliya Kaliputu Kudus yang telah 

menerima penulis untuk dapat melakukan penelitian. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Atas segala jasa dan bantuan semua pihak di atas, 

penulis tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ungkapan terima 

kasih yang sebanyak-banyaknya dan dibalas oleh Allah SWT. 

dengan balasan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa 

penyusunan skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan 

dan masih banyak kekurangan. Terlepas dari itu, penulis 

berharap kehadiran karya ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis dan pembaca, serta mempunyai arti penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan.  

 

Kudus, 28 September 2020 

Penulis, 

 

 

 

 

Nur Khoiriyah 

NIM: 1620310187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


