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Nama : Ahamad Fatoni
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Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan
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Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Adalah hasil karya saya

sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.
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MOTTO

ِعفَھُ ٱیُۡقِرُض لَِّذيٱذَا مَّن أَۡجٞر َكِریمٞ ٓۥ َولَھُ ۥلَھُ ۥقَۡرًضا َحَسٗنا فَیَُضٰ
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah
pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-

gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan
dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS.

Al – Hadid:11)
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PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan karunia dan kasih

sayang-Mu hamba bisa menyelesaikan karya kecil ini sebagai latihan dan media

pembelajaran untuk dapat berpikir kritis dan ilmiah. Sholawat serta salam teruntuk

junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diberi porsi

syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amien.

Dengan kerendahan hati, kami mempersembahkan karya ini teruntuk

mereka yang terkasih dan tercinta, khususnya

1. Ibunda Pangati dan Ayahanda Suyono yang selalu membimbing saya hingga

mencapai ke titik sekarang ini. Maaf, anakmu belum bisa memberikan yang

terbaik buat kehidupan kalian, hanya do’a yang selalu mengiringi di setiap

sujud saya. Semoga kalian tetap dalam kasih dan lindungan-Nya.

2. Keluargaku tercinta Kakak Ali Fuadi, Mbak Lis, Kakak Jawahir, dan Kakak

Hudi, atas dukunganya baik berupa financial.

3. Keluarga Pade Harun, Bulek Kuntari, Mbak Iis, Mabk ull atas segala

wejangan

4. Keluarga Paklek Sunaryo, Bulek Luluk, Dek Anik, Dek Wahid, zakky juga

yang selalu mendukung terus

5. Saudara-saudara keponakan ku  bella, Angger, nail yang lucu, Sinta, Alama,

dan yang masih imut-imut Limha Hafiza Maratus Sholihah.

6. Buat kalian sahabat-sahabatku kelas (E) Ekonomi Syariah yang selalu hadir

dan selalu memberi suport dalam setiap perjuanganku. Kalian adalah sahabat

yang telah menemaniku selama ini. Maaf tak bias membalas kebaikan kalian .

7. Sahabat KKN Posko 04 Desa Klecorengonang, Winaong, Pati, maafkan

temanmu ini, kalian pernah menjadi bagian sejarah dalam pengabdian yang

semoga menuai berkah bagi kita dan masyarakat.

8. Tak lupa kepada keluarga Ibu Kos yang telah memberikan nasehat-nasehat

Dan tak lupasahabat-sahabat kosku yang kocak-kocak , Ardi, , Samsul, Said,

Huda, Choirul yangtelah setia membuatku bahagia di setiap kalian hadir

dalam tawa dan canda.

9. Semua orang yang telah mendo’akan penulis dan semua pihak yang

telahmembantu tercapainya skripsi ini.
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KATA PENGANTAR

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

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

ini.Skripsi yang berjudul“Analisis Peran Pembiayaan Musyarakah Dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus di PT.

BPR Sayariah Artha Mas Abadi Margoyoso)”,ini disusun guna memenuhi

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Ilmu Eonomi

Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang

terhormat :

1. Dr. Fathul Mufid M.S.I selaku ketua STAIN Kudus  yang telah

memberikan ijinpenelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

2. Dr. H Abdurrohman Kasdi, Lc,. M.Si. selaku ketua jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan

persetujuaan tentang penulisan skripsi.

3. Karebet Gunawan, SE., MM. selaku ketua prodiEkonomi Syari’ah yang

memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan bimbingan dan ijin perpustakaan.

5. Fuad Riyadi, Lc, M.Ag. selaku pembimbing yang telah bersedia memberi

waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan

skripsi.

6. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang

telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.

7. Direktur PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Mumu Mubarok yang telah

memberi ijin dan membantu penelitian dalam menyusun skripsi ini.
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8. Bapak dan ibu kandung saya,Suyono dan Pangati yang langsung maupun

tidak langsung telah membantu baik secara moril maupun material,

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

9. Semua pihak yang telahmembantudalampenyelesaianskripsiini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kata sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat konstruktif dari para

pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan dimasa

mendatang. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semogakarya ini bermanfaat bagi para pendidik pada khususnya, serta masyarakat

padaumumnya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kudus, Februari 2017

Penulis,

Ahmad Fatoni
NIM: 212214
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