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PERSEMBAHAN 

Dengan Segenap Jiwa dan Ketulusan Hati 

Ku Persembahkan Buah Karya ini Kepada: 

Bapak dan Ibuku tersayang (Bapak Suyono dan Ibu Mufrihah), 

Kakak-kakakku  (Mbak Ainiyatul Afidah beserta suami, Mas 

Ahmad Syafiq, S.Pd.I. beserta istri, Mbak Khois Bashroh beserta 

suami, Mas M Agil Nuruzzaman, S.E beserta istri), serta 

keponakan-keponakanku (Mbak Novita Kumala D., Mas Ahmad 

Nova M. V., dan Dik Ahmad Shofyan, C. S.) yang senantiasa 

memberikan dukungan baik moril maupun materil serta menjadi 

semangatku dalam menyelesaikan pendidikan ini. 

Guru-guruku, Kiai-kiaiku, Dosen-dosenku dan senior-

seniorku yang telah meuntunku selama ini menjadi 

pribadi yang lebih baik. 

Rekan-rekan seperjuangan di PC IPNU Kabupaten Demak dan 

Rekanita IPPNU beserta PAC, PR, PK dan Kader serta anggota 

IPNU IPPNU Se- Kabupaten Demak yang telah mengiringi 

perjuangan dan pengabdianku untuk Nahdlatul Ulama dan bangsa 

ini. 

Sahabat-sahabatiku PMII Komisariat Sunan Kudus 

khususnya Rayon Syariah dan Rayon FEBI yang telah 

menanamkan nilai-nilai pergerakan dalam jiwa ini 

untuk terus berpegang teguh pada komitmen Kejujuran, 

Kebenaran dan Keadilan. 

Yang lebih khusus untuk sahabat-sahabati seperjuangan dalam 

Kampus IAIN Kudus (Rosyida Auliya Rahma, Muhtarom, 

Fatimah, Kukuh Wijayanti) beserta sahabat-sahabati seperjuangan 

lainnya yang telah mengiringi roda pergerakan dan telah banyak 

mengajarkan kepada saya tentang arti penting persahabatan dan 

buruknya penghianatan. 

Teman-teman seperjuanganku, Kelas ES E angkatan 

2016 yang mungkin telah banyak mendahuluiku 

ataupun yang masih bergulat dengan tugas akhir, 

terimakasih kebersamaannya selama ini. Takkan Ku 

lupakan tiap detik yang telah kita lewati. 

Teman-teman KKN-IK di BMT ASSALAM, yang telah 

membersamai dalam suka duka pelaksanaan KKN selama 3 bulan. 

Tak akan ku lupakan kenangan indah dan suram selama 3 bulan di 

posko pak sis. wkwkwk 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmairrohim 

Puji syukur, Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, 

hidayah dan inayah-Nya untuk menggerakkan hati, jiwa dan raga 

ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat salam turut 

tercurah kepada pemimpin mulia, baginda Rasulullah Muhammad 

SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang 

berjudul “PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  DALAM 

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA 

MELALUI SOCIAL ENTREPRENEUR (Studi Kasus Pada 

Sentra Batik Tulis Demak “PKBM Karangmlati”)” ini dapat 

terwujud berkat bantuan, bimbingan dan dorongan serta perhatian 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyempatkan 

terimakasih kepada: 

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

yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

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

dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memberikan izin 

pembahasan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Bayu Tri Cahya, S.E., M.Si selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Seluruh dosen dan jajaran staf di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan 

menjadi luas cakrawala dan pemikirannya. 

5. Ibu Dwi Marfiana, S.Pd., MH Pimpinan PKBM Karangmlati 

Demak yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini. 

6. Karyawan PKBM Karangmlati Demak yang telah membantu 

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan Keponakan tersayang serta 

rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang senantiasa 

memberikan doa dan motivasi serta memberikan bantuan 

baik moril amupun materil dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Teman-teman mahasiswa Ekonomi Syariah yang 

memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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9. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan 

mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebut satu-

persatu. 

Semoga amal baik mereka semua di atas dan juga semua 

pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu mendapat 

balasan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin ya 

robbal alamin… 

Akhirnya penulis sadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, 

namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

Kudus, 5 Mei 2021 

Penulis, 

 

 

Ahmad Riza 

NIM. : 1620210154 

 


