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MOTTO 

                         

                      

           

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman 

diantara kamu dan orang-orang yang meimiliki ilmu 

pengetahuan.” (Qs. Al Mujadilah: 11) 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, beserta sholawat dan salam semoga selalu 

tercurah ke baginda Nabi Muhammad SAW. 

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan hidayah-Nya, skripsi ini telah 

selesai. Karya ini jauh dari sempurna namun penuh dengan perjuangan, do’a, 

kesabaran, dan kerja keras. Karya ini saya persembahkan kepada : 

 Kedua orang tuaku, Bapak (Amin) dan Ibu (Khimrotun) tercinta yang selalu 

mendukung dan memotivasi serta tiada henti melantunkan do’a dan curahan 

kasih sayangnya tanpa batas. Semoga mereka selalu mendapatkan anugrah 

terindah-Nya. 

 Adikku tersayang (Choirul Anam) yang selalu menemani proses penyusunan 

skripsi ini hingga akhir. 

 Alfiyanto Dwi Kurniawan yang selalu mendo’akanku, memberikan bantuan, 

perhatian dan motivasi serta mensupport saat penyusunan skripsi. 

 Dosen pembimbing bapak (H. Murtadho Ridwan, M.Sh), yang tidak bosan-

bosannya mengajari, memberi kritikan positif, serta arahan untuk perbaikan 

skripsi ini. 

 Sahabatku (Siti Syafaah, Muhammad Sirril Wafa, Wartini, Haydar, Adelina, 

Yosi, Yuyun, Fita)  dan semua teman-teman ESRD angkatan 2012, serta 

teman-teman KKN kelompok 18 yang tidak bisa kusebutkan satu per satu. 

Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik, yang mau mendengar keluh 

kesahku selama ini. Semoga persahabatan kita kekal sampai akhir khayat. Amin 

ya Rabbal Alamin... 

Terima kasih untuk semua... 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Agung 

Muhammad SAW, dengan harapan semoga penulis mendapatkan Syafaatnya di 

hari kiamat nanti. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus 

dengan judul “Analisis Penggunaan Hasanah Card dalam Perspektif 

Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Kudus)”. 

Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M. Si. Selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN 

Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini. 

3. H. Murtadho Ridwan, M. Sh. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan 

pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S. Ag, MM, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skrpsi ini. 

5. Para dosen dan staff pengajar di STAIN Kudus yang sudah membekali 

penulis berbagai ilmu agama dan pengetahuan yang Insyallah akan 

bermanfaat dalam kehidupan penulis khususnya dan orang lain umumnya. 




