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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 hormat, bahwa skripsi saudara Ibnu Amirudin 

Ismail, NIM : 212342 dengan judul “Pengaruh Skill, Ability dan Attitude 

Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM di 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)” pada Jurusan Syari’ah dan 

Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS). 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, 23 November 2016 

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 

 

 

Irsad Andriyanto, SE, M.Si  

NIP : 198001012008011031 
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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Nama       : Ibnu Amirudin Ismail 

NIM       : 212342 

Jurusan/Prodi     : Syariah dan Ekonomi Islam / Manajemen Bisnis Syariah 

Judul Skripsi      : “Pengaruh Skill, Ability dan Attitude Terhadap 

Keberhasilan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM di 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)” 

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 Manajemen Bisnis 

Syariah. 

Kudus, 20 Desember 2016 
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PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:   

 

Nama  :  Ibnu Amirudin Ismail 

NIM  :  212342 

Jurusan  :  Syariah dan Ekonomi Islam 

Prodi :  Manajemen Bisnis Syariah 

Judul :  Pengaruh Skill, Ability dan Attitude Terhadap 

Keberhasilan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM di 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus) 

 

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, 23 November 2016 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

Ibnu Amirudin Ismail 

NIM. 212342 
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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) 

 

Perlu mimpi setinggi langit, hati serendah bumi, dan pengetahuan 

sedalam lautan untuk menggapai cita-cita. 

 (Fiersa Besari) 

 

Satu pengalaman lebih penting daripada 1000 pelajaran. Jangan 

takut dan cobalah semuanya 

 (Penulis) 
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PERSEMBAHAN 

Melalui karya keci ini, penulis 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, 

semoga selalu diberikan yang terbaik kepada penulis sampai akhir kelak 

dan semoga ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan bermanfaat 

dan barakah. Aamiin… 

 Bapak dan Ibu ku tercinta, Bapak Sugiyanto dan Ibu Sutarsih yang 

senantiasa memberikan do’a restu tanpa henti untuk penulis, beserta 1 adik 

ku tersayang dan semua kerabat yang telah mencurahkan kasih sayang 

mereka baik berupa ajaran moral, material maupun immaterial sampai 

saat ini. 

 Feni Rahayu Ningsih yang dengan sabar menemani bahkan 

mendengarkan setiap keluh-kesah penulis selama proses penyelesaian 

Skripsi ini. Terimakasih untuk support dan semangat yang diberikan 

sampai Skripsi ini selesai. Pada tulusmu itu aku menaruh percaya, wahai 

orang yang hobinya nesunan.  

 Teman-teman jagong di kost garuda : Encing, Penceng, Albab, Najib, 

Badong dan Rempong team yang selalu mengingatkan penulis untuk 

segera menyelesaikan skripsi ini. Kenangan gokil bersama kalian di kost 

kecil itu takkan pernah bisa kulupakan. 

 Abdul Rouf selaku teman riwa riwi, teman kumprung, teman susah senang 

selama pengerjaan skripsi ini. terimakasih atas bantuanmu selama ini 

kawanku.  

 Teman kental manis ku dikelas selama perkuliahan, Abdul Rouf, Feri Agus 

Susanto, Dwi Cahyo, Mustaghfiril Asror, M. Ashif Sofiyana dan Rudiono yang 

telah memberikan kemeriahan, canda kesyahduan bahkan kekonyolan 

kalian yang mengartikan kekompakan. Semoga persahabatan kita 

langgeng, tetap solid layaknya saudara. Aamiin… 
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 Kawan-kawanku mahasiswa jurusan MBS kelas B angkatan 2012 yang 

banyak sekali memberikan waktu suka, duka, cita, canda, tawa, konyol, 

lebay, rempong,kegilaan, keisengan.Kalian takkan pernah kulupakan. 

 Teman-teman PPL di Koperasi Pura Group Kudus, dan keluarga KKN 

angkatan ke-38khususnya kelompok 11 Desa Slungkep Kayen Pati. semoga 

persahabatan yang telah terukir sampai saat ini tidak pupus di tengah 

jalan. Aamiin… 

 Semua teman penulis yang mengajari kepada penulis bagaimana 

mengolah data dari pagi ketemu pagi bahkan rela waktu penyelesaian 

skripsinya terganggu gara-gara penulis. Semoga kebaikan kalian 

dilipatgandakan Allah. Aamiin.. 

 Semua pihak yang telah bersedia dengan tulus iklas mendoakan 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. 

 

  



viii 
 

KATA PENGANTAR 

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

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

sarjana strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam 

semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah SAW serta para 

sahabat dan pengikutnya. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Skill, Ability dan 

Attitude Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM di 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)”ini disusun guna memenuhi salah 

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

Bisnis 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. Abdurrahman Kasdi, Lc, M.Si., selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus, yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Irsad Andriyanto, SE, M.Si., selaku dosen wali studi dan dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran 

untuk melakukan bimbingan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

telah memberikan motivasi belajar kepada penulis dalam menyelesaikan 

studi. 

5. Seluruh Karyawan di lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus 



ix 
 

6. Hj. Azizah, S.Ag, M.M, selaku Ketua Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Semua wirausahwan di Kecamatan Kaliwungu Kudus yang telah 

memberikan ijin dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

8. Ayah dan Ibu, serta keluarga besar dan orang terdekat  yang telah 

memberikan dorongan do’a, moril maupun materiil dalam penyusunan 

skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT membalasnya. 

9. Kawan-kawan Jurusan Syariah  dan Ekonomi Islam / MBS khususnya 

angkatan 2012 yang selalu memberi masukan dan membantu penulis 

selama belajar di STAIN Kudus ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian 

dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 

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 penelitian karya ilmiah berikutnya. 

Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amiin …  

Kudus, 23 November2016 

Penulis 

 

 

 

Ibnu Amirudin Ismail 

NIM : 212342 

 

 

 


