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MOTTO 

 

 

                    

                    

                     

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu 

telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah 

di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan 

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya 

kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu 

benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S 

Al Baqarah:198).
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1 Tim Penulis Naskah Alquran, Alquran dan Terjemahannya, (Kudus: 

Mubarokatan Thoyibah, 2018), 165. 
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putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini penulis 

dapat mempersembahkan skripsi penulis pada orang-orang 

tersayang: 

 Ibuku tercinta dan ibuku tersayang yang tak pernah lelah 

membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi 

dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup 

ini.  
 Bapak Irsad Andriyanto, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berkonsultasi, 

memberikan pengarahan dan bimbingan selama ini. Terima 

kasih atas ilmu, saran dan bimbingan yang telah Bapak berikan 

semoga Allah SWT selalu membalasnya dengan kebaikan. 
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KATA  PENGANTAR 

       

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Inovasi Produk 

terhadap Kinerja Bisnis Islam dalam Mencapai Keunggulan 

Bersaing pada UKM Bordir Kudus”. Ini disusun guna memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada 

Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu peneliti 

menyampaikan terima kasih kepada: 

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

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus. 

3. Irsad Andriyanto, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan 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 dan Ibu yang tidak henti-hentinya melantunkan doa, 

mencurahkan kasih sayang, dukungan, nasehat, semangat dan 

perhatian. Terima kasih atas semuanya, semoga Allah SWT 

selalu menyayangi Bapak dan Ibu. 

7. Teman-temanku seperjuangan yang sama-sama memberikan 

motivasi dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena 

itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam 
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suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan 

dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun 

makna yang terjelma dalam tulisan inipun juga diharapkan ada 

manfaatnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.      
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