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MOTTO

النَّاَس أَْشیَاَءُھْم َوَال تَْعثَْوا فِي اْألَْرِض ُمْفِسِدینَ َوَال تَْبَخُسوا 
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu

merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS. Asy Syu’araa’:183)

Bersabar dalam berusaha

Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
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selalu membantuku.

 Semua teman-teman MBS B yang selama ini menjadi rekan, sahabat, dan

keluarga ke 2 saya selama kuliah di STAIN Kudus. Serta rekan-rekan KKN

2016 di Desa Sumbermulyo Pati, canda tawa dan keceriaan kalian mewarnai

hidupku. Hari-hari bersama kalian adalah hal terindah bagiku.

 Seluruh pihak yang memberi support dalam perjalanan hidupku, terutama

pada saat tholabul ‘ilmi dan untuk pembaca semua.

Maaf, hanya serangkaian kata ini yang mampu kupersembahkan.

Semoga bermanfaat. Amin..



vii
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Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah
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terealisasikan. Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

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

Negeri Kudus.

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.S.i., selaku Ketua Jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

3. Suhadi, M.SA., selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah yang telah

memberikan arahan tentang Judul dan penulisan skripsi ini.

4. Dr. Nor Hadi, SE,M.Si.,Akt. selaku sebagai Dosen Pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Hj. Azizah, S.Ag, M.M., 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 dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan  penyusunan

skripsi ini.



viii

7. Semua guru dan masyayikh yang menjadi pembimbing bagi penulis, wabil

khusus Murabbi Ruhiy Alm. Romo KH. Muhammad Syafiq Nahsan

sekeluarga.

8. Bapak H. Samsuddin selaku pemilik UD. Sam Zain Collection yang telah

memberikan ijin dalam penelitian pembuatan skripsi ini.

9. Bapak dan ibu serta saudaraku tercinta yang selama ini selalu memberikan

yang terbaik bagiku serta memberikan do’a dan semangat belajar dalam

menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas MBS B yang sama-sama saling

memberikan motivasi dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan

skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama dan

perannya yang telah membantu selesainya penulisan 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.

Kudus, 22 Februari 2017
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