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MOTTO

        
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaaan suatu kaum

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri

mereka sendiri (QS. Ar Ra’du: 11)

Kebesaran jiwa dapat dilihat dari kemampuan seseorang
untuk memaafkanorang lain serta tidak membiarkan dirinya

larut dalam rasa kebencian dan permusuhan. Ketika
menghadapi massa-masa yang sukar akan tetap tegar dan

tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan dan
keputusasaan (penulis)
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PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan ketulusan hati serta ucapan rasa syukur

alhamdulillah kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

 Kepada Allah SWT yang selama ini memberikan kemudahan danKelancaran serta keringanan hingga pada-Nyalah semua bergantung.sehingga karya kecil ini terselasaikan
 Kedua orang Tuaku tercinta Bapak Zailan dan ibu Etik Nor Mahmudah,yang selama mengajarkanku arti kesabaran dan kerja kerasnya, sertatidak  hentinya memberikan aku dukungan dari mulai material maupundoa yang telah dipanjatkan, hingga aku mampu menyelesaikan tugasakhir ini.
 Adiku tersayang Lina Inayatul Mu’amaroh dan Anggun Ananta Vila Shufayang selama ini memberikanku semangat dan keceriaannya di hari-hariku dalam menyusun karya kecilku ini.
 Kepada Almamaterku tercinta kampus Stain Kudus, khususnya JurusanSyari’ah prodi MBS  tempat dimana aku menuntut ilmu sehingga akumenyadri ilmu yang dikudapat betapa mahal dan berharganya.
 Kepada teman kelas MBS A, teman seperjuanganku khususnya buatAvisha Carnela Anggreani yang selama ini selalu menemani setiap hari-hariku, dan juga sahabat-sahabatku yang tidak bisa aku sebutkan satupersatu, sahabatku mbak Isyah, mbak Dina yang selalu memberikusuport terbaiknya. Semoga kita semua mampu meraih cita-cita yang kitaimpikan, amiiin
 Kepada Keluarga baruku KKN STAIN KUDUS kel 25 desa TondokertoJakenan Pati  yang memberikanku pengalaman kasih sayang baru dansemangatnya, semoga persaudaraan kita tetap terjaga.
 Buat seseorang yang selama ini menemaniku memberiku semangat  danmotivasi dan kasih sayangnya dalam keadaan susah mapun senang danmenemani setiap hari-hariku.



vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan curahan

rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

yang telah membawa manusia dari zaman Jahiliyyah menuju zaman yang

berilmu. Semoga kelak di yaumil qiyamat kita semua diakui sebagai ummatnya

dan mendapatkan syafa’at dari beliau. Aamiin.

Adapun judul skripsi yang ditulis adalah “ Analisis Penentuan Pola

Produksi dalam Meningkatkan Efisiensi Perusahaan (Studi pada Konveksi

Seragam Monalisa di Sendang Kalinyamatan Jepara)” yang telah disusun

dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

gelar Sarjana Strata satu (S.1) pada Jurusan Syariah Prodi Ekomomi Syariah

STAIN Kudus.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana dengan

baik tanpa bimbingan, saran,  dorongan, perhatian, bantuan, saran, dan arahan dari

berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan

bantuan material maupun spiritual. Selanjutnya  peneliti  hendak mengucapkan

banyak terima kasih kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc. M.Si, selaku ketua Jurusan Syari’ah dan

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

3. Abdul Haris Na’im, S.Ag, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan

mengarahkan penyusunan skripsi ini.

4. Para dosen/staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyususnan

skripsi ini.




