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KTIDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth- K€tua STAIN Kudus
Cq. Dircktur Progarn Pascasarjana

di-
kudus

As salsrmt' alaibtm Wara hmalul lahi Wabarakfrtuh

Diberitahukan dengau hormat bahwa tesis saudara:

Ridwan , S,E,I NIM : ES-f3035 dengan judul : &Peran Pembiayaaa Jangka

Peade* Musyaru*ah Dslam ll{enirz,ghat*aa Pendapataa Nasabah Di BP&S Sa*a
Daaa M$lir Xtidltrrc " pada Pascasa{ana PrCIdi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi

dar ditsliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka tesis dimaksud dapat disetujui

r:ntr* dimunaqosahkan.

Oleh karena itq mohoa dengan hormat agar naskah tesis tersebut diterima dan

diajukan dalam progam munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demkiae karni sampikan terimakasih.

ffas salanru'al aibtnt Warahms tvllahi Wabaralfiuh

Kudus, 30 November 2015

Dosen Pembimbing II

NIP. I 97602252003 121t02 NrP. I 97501 12 1 999032$03
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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan.SE.I

NIM : ES-13035

Prodi : Pascasarjana Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam tesis ini benar-benar hasil karya
saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
sepenuhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip
dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 30 November 2016

Yang membuat pernyataan
Saya,

Ridwan.SE.I
NIM : ES-13035
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MOTTO

                    
dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[44].
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Saya Persembahkan Karya Ini Kepada

Ibu terhormat atas segala pengorbanan harta,

dukungan dan do’a-nya yang tulus tanpa pamrih untuk melihat anaknya dapat

tersenyum dengan segala kondisi yang ada.

Beliau akan terukir indah dalam ingatan dan semoga saya dapat

membalas segala jasanya dengan sebaik-baik tindakan.

Istriku Aning Uswiyati dan  anaku Rafaezza Abqariyya Arsyada

yang sangat saya sanyangi

yang selalu memberikan warna dalam hari-hari. Sungguh salah satu surga dunia

ketika kita bersama bercanda dan berduka dengan tetap berada

di sekeliling orang yang kita sayangi.

Saudara kakak dan adik yang selalu memotivasi membuat semangat
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KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sholawat dan salam tetap

terlimpah curahkan kepada utusan-Nya tercinta dan terkasih junjungan kita

Rasulullah SAW dan seluruh pengikutnya.

Dalam kegiatan penyusunan laporan ini, penulis banyak memperoleh bantuan

dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I selaku Ketua STAIN Kudus.

2. Dr. Adri Efferi, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana STAIN Kudus.

3. Dr. H. Abdurrahman Kasdi Lc, M.Si dan Dr. Hj.Anita Rahmawaty, M. Ag

selaku dosen pembimbing penyusunan tesis yang selalu memotivasi penulis

untuk melakukan segala hal dengan kualitas yang terbaik.

4. Bapak Muklis Arifiyanto Amd selaku Direktur PT. BPRS Saka Dana Mulia

Kudus yang telah memberikan nasehat, izin dan ilmunya kepada penulis untuk

menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu

terselesaikannya tesis ini.

Semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan

mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kudus , 30 November 2016

Penulis

Ridwan

NIM. ES-13035


	3.pdf (p.1-2)
	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)

	4.pdf (p.3-7)

