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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zumrotun Nashihah

NIM : 212 227

Jurusan/prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ES

Alamat : Desa Soditan Rt 01 Rw 02 Kec. Lasem Kab. Rembang

Menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi

ini dikutipkan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada

unsur paksaan dari pihak manapun.

Kudus, 15 Februari 2017

Penulis,

Zumrotun Nashihah
NIM : 212 227
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MOTTO
“Should consistently pursue the disciplines in which you are studying. You can be

as consistent as I”

Oleh BJ Habibie

“Hadapilah setiap tantangan yang menghadang dengan lapang dada, seakan

Anda telah tersentuh gairah kemenangan”

Oleh George S Patton (1885-1945)

“kita hidup untuk saat ini, kita bermimpi untuk masa depan, dan kita belajar

untuk kebenaran abadi”

oleh Chiang Kai Shek

“pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, keahlian

dengan berlatih, dan cinta dengan mencintai”

oleh Thomas Szasz
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PERSEMBAHAN

 Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan keringanan langkah

hingga pada-Nyalah semuanya bergantung.

 Almamaterku tercinta, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus.

 Ayahku Moh. Husin dan ibuku Muti’ah yang selalu memberikan doa disetiap

langkah putrinya.

 Kakakku Lathifatun Ni’mah yang selalu memberikan semangat dan

nasihatnya.

 Adikku Tajuddin Ali Ahmad, Shofiyuddin Ali Ahmad, Badruddin Ali

Ahmad, dan Taqiyuddin Ali Ahmad yang selalu menjadi penyemangat

dengan canda tawanya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

 Para dosen yang telah membimbingku dalam menempa ilmu di STAIN

Kudus.

 Teman-temanku seperjuangan kelas E Ekonomi Syariah 2012 (Keluarga

Besar ERRORS).

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantuku untuk

menyelesaikan skripsi ini.
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KATA  PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

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

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi

ini.

Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Karakteristik Individu, Kepercayaan

dan Pengetahuan Terhadap Keputusan Menabung (Studi Kasus di KSPPS

BMT BUS Lasem Rembang)” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu Ekonomi Syariah di Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan.

Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui

pembahasan skripsi ini.

2. H. Shobirin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN

Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

3. Karebet Gunawan, SE, MM, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah STAIN

Kudus.

4. Tina Martini, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Hj. Azizah, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Drs. H. Ahmad Zuhri, MM. selaku ketua pengurus KSPPS BMT BUS yang

telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
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8. Bapak dan ibu serta kakak dan adik-adikku tercinta, yang selama ini selalu

memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan semangat belajar dalam

menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-temanku seperjuangan yang saling memberikan motivasi dan semangat

kebersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, peneliti 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,

sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan inipun juga diharapkan ada

manfaatnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kudus, 15 Februari 2017

Penulis

Zumrotun Nashihah
NIM : 212 227
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