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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

 cq. Ketua Jurusan Syari’ah 

 di –  

  Kudus 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan benar, bahwa skripsi saudara Sakdiyah, NIM : 

212161 dengan judul “Pengaruh Kompetensi SDM, Lingkungan Makro 

Dan Jejaring Usaha Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) Makanan  Di Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara” pada Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program 

Studi Ekonomi Syariah (ES). Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan 

proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk 

dimunaqosahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah 

skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai 

jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terima kasih 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Kudus,  28 November 2016 

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 

 

 

Tina Martini, SE., M.Si 

NIP. 19770323 200212 2 003 
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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Nama  : Sakdiyah 

NIM  : 212161 

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi : “Pengaruh Kompetensi SDM, Lingkungan Makro 

Dan Jejaring Usaha Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) Makanan  Di Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara” 

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus pada tanggal: 

14 Desember 2016 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam ilmu Ekonomi Syariah. 

 

Kudus, 21 Desember 2016 

 

Ketua Sidang / Penguji I Penguji II 

 

 

 

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. Karebet Gunawan, SE., MM 

NIP. 197602252003121002           NIP. 197106252006041009 

 

Dosen Pembimbing Sekretaris Sidang/ Penguji III 

 

 

 

Tina Martini, SE., M.Si M. Arif Hakim. M. Ag 

NIP. 19770323 2002122003 NIP. 197901072005011006 
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PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama  :  Sakdiyah 

NIM  :  212161 

Jurusan  :  Syariah dan Ekonomi Islam 

Prodi :  Ekonomi Syariah 

Judul :  Pengaruh Kompetensi SDM, Lingkungan Makro Dan 

Jejaring Usaha Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) Makanan  Di Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa 

skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau 

diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang 

lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan 

rujukan. 

Kudus, 28 November 2016  

Yang membuat pernyataan 

Saya 

 

Sakdiyah 

NIM : 212161 
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MOTTO 

                                       

             

"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) 

Terus maju dan melangkah kedepan meskipun harus jatuh berulangkali, tapi 

dengan itu kita berjuang mengapai masa depan, karena hasil yang baik juga 

butuh proses dan perjuangan 

(PENULIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

PERSEMBAHAN 

Melalui karya kecilku ini aku persembahkan setulus hati kepada : 

 Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang-Nya, nikmat dan rizqi-Nya, 

petunjuk-Nya, dan apapun yang penulis butuhkan sampai sekarang dan 

semoga selalu diberikan yang terbaik kepada penulis sampai akhir kelak. 

 Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang serta do’a 

restu tanpa henti untuk penulis, beserta kakak-kakak ku tersayang, Ahmad 

Naser dan istrinya Fitriroyani, Arumawati Dan Arif Muafak dan 2 

keponakan ku tersayang Hanif Arif dan shakira Shaki, dan sekegenap 

keluarga besar,  yang telah mencurahkan kasih sayang mereka baik berupa 

ajaran moral, material maupun immaterial sampai saat ini. 

 Sahabat-sahabatku dari SMA sampai sekarang, Hajar Melinda Triani, 

Anisah Rifqi dan Apriliya Safitri yang selalu menemaniku dalam suka dan 

duka, memotivasiku dan mengajariku caranya bermimpi dan meraih mimpi 

itu, dan sukses selalu buat kalian, meskipun sekarang jarang ketemu,  

kalian tetap terbaik bagiku 

 Bolo Kurowo Zulfa Setiana (Mpok), Agung Winarko (Maroko), Zaenal 

Abidin (Zaendot), Diyah Ayu Fitriyani (Mboll), Ahmad Safiun Hasan 

(Temon) yang tiada henti memberikan suport , kekonyolan, kebersamaan 

selama ini dan mengajari arti kehidupan, dan tetap semangat dalam 

menjalani kehidupan ini. 

 Kawan-kawanku mahasiswa prodi ES kelas C ( Aris, Kapet, Netty, Siril, 

azizah, nayla, tary, temon, toher, ita, anida, koko, abas, lia, zaenal, fida, 

adelina, nurul, sita, riris, lilis, ria, miftah, cenget, adib, iroh, indut, riadul, 

ayuk, zulfa, ardianti, ana, mas irul, ashar) angkatan 2012 yang banyak 

sekali memberikan kenangan indah, suka dan duka, cita, canda, tawa, 

konyol, lebay, rempong, kegilaan, keisengan. Dan kekeluargaan kita 

semoga selalu kekal. 

 Semua teman-teman Kos pak Adim, terutama sahabatku teman sekamarku 

dan keluargaku yang memberi kenangan dan bersama dalam suka dan 
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duka yaitu Ulyatus Sholihah, Anis Rohmah dan Nur Azizah. Tetap semangat 

dan sukses selalu. 

 Teman-teman volunteer dari Komunitas Lentera Hijau dan Omah 

Hompimpa yaitu Koko, Fikar, Zaenal, Toher (Pak Toni), Hasan, Zulfa, Ima, 

Faiq, Hidayah, Dwi, Ayu, Ana, Ani dan lainya, tetap semangat buat kalian, 

tetap berikan yang terbaik buat Omah Hompimpa, tetap bertahan dan 

semangat dalam mengembangkan Omah Hompimpa, suka duka kita lalui 

bersama dalam pedirian LH dan Omah Hompimpa tapi itu membuat kalian 

istimewa, TETAP BERIKAN SENYUMAN TERBAIK. 

 Adik-adik kecil Omah Hompimpa, semangat dan kebahagian kalian dalam 

belajar dan bermain di Omah Hompimpa membuat kalian berarti bagi 

kami para volunteer, raihlah cita-cita kalian, tetap bermimpi dan raihlah 

mimpi itu, nikmati masa kecil kalian dengan belajar dan bermain berikan 

yang terbaik buat orang tua kalian dan lingkungan.  

 Teman-teman PPL di BMT Mitra Muamalat Kudus (Olif, Alif, Zulfa, Niswah 

dan Nayla), yang memberikan arti kebersamaan dan kekeluargaan 

bersamaan kalian. 

 Teman-teman KKN desa Brati Kayen Pati, terutaman “Ni’la, Aufa, Anisa dan 

Rizka”, bersama kalian aku menemukan keluarga baru, serta kebahagian 

dan keceriaan yang terukir dalam kenangan. Tetap kuat dalam menjalani 

pahitnya kehidupan. 

 Pemilik UMKM makanan di kecamatan Kalinyamatan Jepara, yang bersedia 

direpotkan 

 Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo’akan 

dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT 

selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan 

ketabahan kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, 

hidayah, inayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana 

strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Kompetensi SDM, Lingkungan Makro Dan Jejaring Usaha 

Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan  

Di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara” ini disusun guna memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1)  pada Ilmu Ekonomi  

Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

sarana-sarana dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terima kasih kepada : 

1. D. H. Fathul Mufid, M.S.I., 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 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Karebet Gunawan, SE. MM., selaku dosen wali studi yang telah 

meluangkan waktu, memberikan motivasi, semangat, nasehat dan selalu 

mendorong penulis ke arah yang lebik baik. 

4. Tina Martini, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan dan 

perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

6. Para Dosen dan seluruh Staff Pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

telah memberikan motivasi belajar kepada penulis dalam menyelesaikan 

studi. 
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7. Seluruh Karyawan di lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus 

8. UMKM Makanan di Kecamatan Kalinyamatan Jepara, yang telah 

memberikan ijin dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini 

9. Bapak dan Ibu kandung beserta saudara peneliti yang secara langsung 

ataupun tidak telah membantu baik moril ataupun material, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi. 

10. Kawan-kawan Jurusan Syariah  dan Ekonomi Islam / ES khususnya 

angkatan 2012 yang selalu memberi masukan dan membantu penulis 

selama belajar di STAIN Kudus ini. 

11. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari 

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan 

para pembaca pada umumnya. Amiin …  

Kudus, 25 Mei 2016  

Penulis 

 

 

Sakdiyah 

NIM : 212161 

 

 

 

 


