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MOTTO 

                      

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri.” 

(QS. Ar-Ra‟d: 11). 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabbil „Alamin puji syukur 

kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho, dan 

pertolongan-Nya sehingga saya selaku penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, 

saya persembahkan karya ilmiah ini kepada: 

1. Kedua orang tua saya yang tercinta (Bapak Mastam 

dan Ibu Sunarsih), yang selalu mendoakan, memberi 

masukan dan semangat, mencurahkan kasih sayang 

serta perhatiannya yang tiada batas, serta tak lupa 

untuk perjuangan dan pengorbanan beliau yang sangat 

besar kepadaku. 

2. Dosen pembimbing skripsi saya (Dr. Bayu Tri Cahya, 

S.E., M.Si) yang telah membimbing dalam pembuatan 

skripsi ini dari awal sampai akhir. 

3. Saudari-saudariku (Eko Wulansari dan Eka Novita 

Dewi Lestari) yang selalu membantu dan selalu 

kurepotkan saat proses penelitian. 

4. Keponakanku tersayang (Alya Bilqis Nuha dan Resma 

Keinan Reswara) yang selalu menghibur saya ketika 

sedang stress saat menyusun skripsi. 

5. Sahabat-sahabatku tercinta (Lathifatul Khusna, 

Jamilatun Nisa‟, Ema Faridatun Nihlah, Inka Urbasari, 

Alia Arom Rahmawati, Puji Wahyu Hidayanti, Indah 

Kusumaningrum) yang selalu siap mendengar keluh 

kesahku, selalu memberi semangat dan arahan, serta 

selalu ada saat suka maupun duka. 
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6. Teman-temanku Ekonomi Syariah – B angkatan 2017, 

yang telah memberikan kenangan selama di bangku 

perkuliahan, semoga kita tetap semangat dalam 

menggapai cita-cita yang kita harapkan. 

7. Seluruh keluarga Bidikmisi IAIN Kudus, terutama 

angkatan 2017. 

8. Kepala Desa beserta Perangkat Desa Pulorejo dan ibu-

ibu penganyam yang telah bersedia membantu dalam 

proses penelitian tugas akhir. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 

       

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

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

menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Implikasi Peran 

Gender Dalam Peningkatan Household Economic Welfare 

Melalui Home Industry Anyaman Bambu di Pati Perspektif 

Ekonomi Islam”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga 

kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. 

Aamiin. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) program studi Ekonomi 

Syariah  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, penulis 

banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak 

sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag. Selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. 

3. Bapak Surepno, M.Si. Selaku Ketua Program Studi 

Ekonomi Syariah yang telah memberikan kemudahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak Dr. Bayu Tri Cahya, S.E, M.Si. Selaku Dosen 

Pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, 

dan dorongan pemikiran dari setiap detail penyusunan 

skripsi. 

5. Ibu Anisa Listiana, M.Ag. Selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah menyediakan pelayanan terkait 

kebutuhan referensi dalam penelitian ini. 

6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang 

telah memberikan ilmu bermanfaat selama masa 

perkuliahan. 

7. Seluruh staff dan karyawan IAIN Kudus, khususnya 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan dan 

bantuan yang diberikan selama perkuliahan hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

8. Bapak dan ibuku tercinta, yang selalu mendoakan serta 

memberikan dorongan materi ataupun moral dan 

memberikan perhatian serta semangat, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, 

motivasi, dan saling menyemangati untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Semua pihak yang ikut serta memberikan semangat dan 

motivasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna. Tak ada gading yang tak retak oleh karena itu 

kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi 
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kemajuan dan perbaikan pada masa mendatang. Harapan peneliti 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca. 

Kudus, 30 Maret 2021 

Penulis 

 

 

Rini Agustina  

NIM. 1720210048 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Konsonan Tunggal Vokal 

 tanpa ا L/l ؿ Sy/sy ش B/b ب

tanda 

 M/m . َ .. A/a ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n … ِ  I/i ف Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w . ُ .. U/u ك Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Madd ق Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

  awal ‘A/‘a عَ  KH/kh خ
 akhirء

A’/a’  َ  Ba 

 ء ’akhir A’/a ع  D/d د
awal 

A/a  ْ   ِ Bi 

 Bu بُو Y/y ي G/g غ Ẓ/ẓ ذ

 F/f Tasydid  Ya’ Nisbah ؼ R/r ر

 Falakiy  َػَ ِ  ّ  abb َ بَّب  Q/q ؽ Z/z ز

alami‘ َ  َاِ  ّ  rabb ربّ  K/k ؾ S/s س

y 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
 اؿْ  
 

Vokal 

Rangkap 

-al ااُلُ ْكعُ  qara’a  َػ َعَ 

furu’ 
-al ااَلَ  ُ 

qama

r 

 Gairi َ ْ ِيْ 

-al ااَلَ  ءُ  qara’a  َػَ ءَ 

qada’ 
-al ااَلْ  ُ 

syams 
 syai’un َ ْ  ٌئ 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk 

dipisah 

Ta’ 

Marbutah 

Jamaluddi َ َ ُؿ االِّْ  ِ 

n 
 Jamal َ َ ُؿ االِّْ  ِ 

al-Din 
 sa’ah َس َ ة

 

 

 


