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MOTTO 

 

                         

                
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan (QS At-Taubah:105).
1
 

 

َعْن اْلِمْقَداِم َر ِضَي اهللُ َعْنُو َعْن َرُسوِل اهلِل َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ 
اَلِم َكاَن  رًا ِمْن َأْن يَْأُكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه َو ِإنَّ َنِبَّ اهلِل َداُوَد َعَلْيِو السَّ يَْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه َخي ْ

 )أخرجو البخري(
 

“Dari Miqdam ra. Dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: Seseorang 

yang makan dari hasil usahanya sendiri, itu lebih baik. Sesungguhnya 

Nabi Daud as makan dari hasil usahanya sendiri.” (HR Al-Bukhori).
2
 

 

 

 

  

                                                             
1
 Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 105, Alqur’an dan Terjemahnya, Syaamil Al-Qur’an,  

Bandung, 2009. 
2
  http://fimelrizqi.blogspot.co.id/2012/04/hadits-tentang-berwirausaha.html, di aksestanggal  

09 November 2016 pukul 21.30. 

http://fimelrizqi.blogspot.co.id/2012/04/hadits-tentang-berwirausaha.html
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PERSEMBAHAN 

Bismillahirrahmanirrahimm... 

Puji syukur Dengan mengucap subhanallah, walhamdulilah, 

walaillahaillahuakabar, atas dengan izin Allah dan Ridhanya penulis 

bisa menyelesaikan skripsi ini 

Dengan penuh kasih sayang coretan yang pendek ini, 

kupersembahkan karya sederhana ini kepada:  

Yang maha agung Allah SWT,Terima kasih atas rahmat dan 

hidayahmu , Ya Allah. Engkau Maha Besar, Maha Mengetahui, 

Pembericahaya dan warna dalam hidup ini… 

Untuk kedua orang tuaku Bapak Muslikhun dan Ibu Nahari 

yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan serta do’a 

untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Terimakasih telah 

membekali dengan harta yang tak ternilai harganya 

Untuk kakak tercinta Sulistianik, Nor Fakih S.E, serta 

Khoirotunni’mah yang selalu memberi semangat dan harapan untuk 

mencapi cita-citaku 

Untuk dosen pembimbingku Drs. Solikul Hadi, M.Ag yang 

selalu meluangkan segenaap waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 

Untuk Sahabat tak akan pernah hilang dan terhapus oleh waktu 

Kebersamaan kita menjadi pelengkap cerita hidupku…Kak Rus, 

Hidayah, Mpok Retno, Nuzulun, Mbak Ani. 

Untuk semua teman- teman seperjuangan cah gaul ekonomi-B 

Mbak Alif, Cholisna, Tya, Deah , Leli, Zaky, Dewi, Lutfi, 

terimakasih untuk canda tawanya,  

Terimakasih untuk para responden yang sudah membantu 

mengisi untuk penelitian karena skripsi ini tidak akan pernah selesai 

tanpa bantuan anda semua 

Terimakasih untuk semua Almamater Stain Kudus  

Terima kasih atas doa dan dukungan tiada henti 

Canda tawa senyum riang kalian menjadi penyemangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini...... 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi program strata satu (S1) pada jurusan syariah dan ekonomi 

Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkenan 

memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Dr. H. Fathul Mufid M.SI. selaku Ketua STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Karebet Gunawan, SE, MM  selaku Ketua Prodi Ekonomi syariah STAIN 

Kudus. 

4. Dr. H. Solikul Hadi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam 

penyusunan skripsi. 

5. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

staff, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Para Dosen/staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu kandung, yang telah mengasuh dan membimbing serta 

memberika dorongan kepada kepada penulis, baik moral maupun spiritual.  
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8. Teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen 

Bisnis Syariah yang telah meluangkan waktu untuk membantuku dalam 

penelitian ini. 

9. Segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tak bisa 

penulis sebutkan satu per satu. 

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan 

yang layak dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan 

pembaca pada umumnya.  

 

 

 

      

 Kudus, 13 November 2016   
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