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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Dwi 

Purwati menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun, dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini.   

 

    

 Kudus, 30 Agustus 2021 

Yang menyatakan 

     

    

     

    

     

 Dwi Purwati 

 NIM. 1740410039 
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MOTTO 

 

“Tidak ada orang sukses, yang dilalui tanpa sebuah usaha dan 

doa.” 

 

 (٦)ِافَّ َمَع اْلُعْسرِيُْسًرا ( ٥)َفِا فَّ َمَع اْلُعْسرِيُْسًرا 
 

Artinya: “(5) Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan. (6) Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
 

 

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Insyiroh ayat 5-6, Al-

Qur’an dan Terjemahannya  Special For Woman, (Bandung: Sygma Exagrafika, 

2009), hlm 596. 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

nikmat serta keberkahan dan kemudahan  dalam menjalankan 

kehidupan ini. Sholawat serta salam saya haturkan kepada 

Rasulullah SAW serta ucapkan terima kasih kepada keluarga dan 

para sahabat saya. Setelah melewati perjuangan disertai do‟a dan 

usaha dalam menyelesaikan skripsi ini, kupersembahkan karya 

sederhana ini kepada orang-orang yang penuh arti dalam hidupku : 

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Saliyo 

dan Ibu Sumpeni yang telah merawat dan membesarkanku 

dengan penuh kasih sayang serta senantiasa 

membimbingku, menjagaku dengan penuh kesabaran, 

keikhlasan dan yang tak henti-hentinya memberikan 

dukungan baik berupa moral maupun materi. Terima kasih 

atas segala do‟a yang kalian haturkan sehingga membuat 

saya menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki 

semangat serta hati yang kuat. Semoga engkau selalu 

dalam lingdunganNya. 

2. Terima kasih kepada kakak saya Ika Sulastri beserta 

suaminya Supriyadi, dan adik saya Khusnul Nurjannah 

Aprillia Putri serta kedua keponakan saya Anggoro Aji 

Prsetyo dan Aryo Dwi Kuncoro dan tak lupa kakek dan 

nenek saya yang selalu memberi dukungan, semangat, 

serta selalu mendoakan untuk keberhasilan saya. 

3. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu 

mendukung dan memberikan support serta doa kepada 

saya. 

4. Terima kasih kepada Bapak Farid Khoeroni, S.Pd.I., M.S.I 

atas ilmu, waktu, dan tenaga serta arahan dan masukan-

masukannya yang telah diberikan untuk membimbing 

saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Terima kasih untuk sahabat baik saya Ida Ayu 

Mantraningsih, Ermida Kurniawati, Naufa Rahma 

Salsabilla, Ika Fitria Rahmawati, Sulistyani Candra Dewi, 

yang selalu menyemangati, dan selalu ada saat saya 

membutuhkan, menjadi pendengar yang baik atas segala 

keluh kesahku serta yang selalu saya repotkan mulai dari 

awal mengerjakan skripsi sampai selesainya skripsi. 



viii 

6. Terima kasih untuk sahabat SMA saya Tri Utami, Anita 

Sari, Nunung Setiani, Cindy Puspita Sari, yang selalu 

memberikan semangat untuk tidak mudah menyerah dalam 

menyelesaikan kuliah saya. 

7. Terima kasih untuk sahabat saya Ella Kusuma Wardiana, 

Ulil Khasanah, Faukhil Azzari Rolansa, Dewi Yuliana, 

Ahmad Fitrianto, Ali Rozikin, Rina Farika, yang selalu 

menyemangati saya untuk sama-sama berjuang 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Terima kasih untuk teman-teman PMI angkatan 2017 

terutama untuk kelas PMI B yang namanya tidak bisa saya 

sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan 

dan semangat kepada saya. 

9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu 

penyelesaian skripsi ini. Semoga bantuan, semangat dan 

motivasi yang kalian berikan kepadaku akan mendapat 

balasan yang tiada henti oleh Allah SWT. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

ب 
B/b 

 ش
Sy/sy 

 ؿ
L/l 

 tanpa ا

tanda 

. َ  M/m ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت .. A/a 

... ِ  N/n ف Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

. ُ  W/w ك Ṭ/ṭ ط J/j ج .. U/u 

 H/h Mādd ق Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

KH خ

/kh 
 عَ 

‘A/’a 
 ء

A’/a’ 
 َ  

Bā 

 A/a  ْ ِ Bi̅ ء ’A’/a ع D/d د

 Bū  ُػ ْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi̅d Yā’ nisbah ؼ R/r ر

 ز
Z/z 

 ؽ
Q/q 

 َابّ 
abb 

Falak فَػَ ِ  ّ 

iy 

 س
S/s 

 ؾ
K/k 

 َربّ 
Rabb 

ālam‘ َ اَلِ  ّ 

iy 

„Ain/Hamz

ah 

di 

Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
   ْل ا

Vokal 

Rangkap 

qara  َػرَعَ 

’a 
-al اْلُ ُرْكعُ 

furū’ 
 اْلَ َ رُ 

al-

qama

r 

 gairi̅ َ ْ ِيْ 

qara  َػَرءَ 

’a 
 اْلَ َ اءُ 

al-

qadā
’ 

-al اللَّْ  ُ 

syams 
 ٌ  ْ َ syai’un 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk dipisah Tā’ 

Marbūthah 

Jamālud َ َُ  اللِّْي ِ 

di̅n 
 َ َُ  اللِّْي ِ 

Jamāl al-

di̅n 
 sā’ah َساَ ة
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirrahim 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan atas 

kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahNya dan tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi 

Muhammad SAW, sehingga atas ridhoNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan  

Masyarakat Islam Melalui Home Industry Keripik Tempe 

Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa 

Langse, Kecamatan Margorejo, Pati”. Skripsi ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 1 (S.1), 

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Peneliti penyampaikan terima kasih kepada semua pihak 

atas bimbingan, dukungan dan saran yang telah diberikan dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih 

disampaikan kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Dr. Masturin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam IAIN Kudus.  

3. Farid Khoeroni, S.Pd.I., M.S.I., selaku ketua prodi 

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) IAIN Kudus yang 

selalu memberikan motivasi dan semangat untuk 

menyelesaikan skripsi. 

4. Farid Khoeroni, S.Pd.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing 

yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan 

serta saran dalam penulisan skripsi. 

5. Para dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam 

terutama dosen prodi Pengembangan Masyarakat Islam 

(PMI) IAIN Kudus, yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi. 

6. Bapak Amrudin selaku Kepala Desa Langse beserta 

jajarannya, yang telah memberikan ijin untuk melakukan 

penelitian di Desa Langse dan banyak memberikan 

dukungan, semangat serta membantu memberikan data-

data untuk penyelesaian skripsi. 

7. Bapak Haryoso, selaku pemilik home industry yang 

senantiasa memberikan ijin untuk melakukan penelitian di 
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home industry miliknya serta membantu dan memberikan 

dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini. 

8. Para karyawan home industry, yang telah membantu dan 

meluangkan waktunya untuk memberikan data untuk 

penyelesaian skripsi ini. 

9. Kedua orang tua saya Bapak Saliyo dan Ibu Sumpeni serta 

segenap keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan 

dan semangat selama menempuh pendidikan di IAIN 

Kudus. 

10. Teman-teman PMI angkatan 2017, yang telah menjadi 

teman bertukar pikiran, saling memberikan motivasi dan 

dukungan dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. 

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi. 

Semoga amal baik dari semua pihak yang tidak dapat sebutkan 

satu persatu mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari 

Allah SWT dengan teriring do‟a Alhamdulillah Jazakumullah 

Khaira Ahsanal Jaza’. 

Sebagai penutup penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis 

sangat mengaharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun 

dari pembaca demi lebih sempurna skripsi yang penulis susun ini. 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis berharap skripsi ini 

membawa manfaat bagi penulis dan seluruh pembaca serta bagi 

prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Aamiin. 

 

  

Kudus, 25 Agustus 2021 

Penulis, 
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