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MOTTO 

                                 

’’Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya.’’
1
 

(Q.s. Al-Ma’idah ayat:88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Al-Qur’an Surat Al Ma’idah ayat 88, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahan, Syamil Qur’an, Bandung, 1971, hlm. 122.  
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini penulis 

persembahkan kepada : 

 Sembah sujud kepada Allah SWT atas segala ilmu, rahmat, kekuatan, 

kesehatan, kesabaran dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini 

dengan segala kekuranganku. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya 

skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu 

terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

 Bapak Mahmudi dan Ibu Supangati tercinta yang selalu memberikan yang 

terbaik, serta mendoakan dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya. 

  Teruntuk kakak-kakakku Ni’mah,Umi Latifah, Siti Masruhah,kakak iparku 

Mas Suba’i, Ahmadi, Mustofa, keponakanku Irvan, Umam, Nila, Lubab yang 

selalu  memberikan do’a dan dukungannya, serta keluarga besar yang selalu 

setia mendoakan. 

 Temen-temenku di kos manfaat: Lina, Uswatun, Arika, Atula, Ida, Zahra, 

Hidayah, Nisa, Alif, Mumun, Naila bersama kalian aku menuangkan banyak 

hal. Kalian yang selama ini memberikan begitu banyak bantuan, do’a, 

nasihat, semangat, serta solidaritas yang sangat luar biasa. 

 Teruntuk calon imamku yang masih di rahasiakan oleh Allah. 

 Teman-temanku seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2012 

khususnya kelas D, yang selalu membuat hari-hari semasa kuliah menjadi 

lebih berkesan dan berarti. 

 Teman-teman PPL di BMT Mubarakah Kudus dan KKN STAIN KUDUS 

angkatan 37 khususnya kelompok 34 Desa Bungasrejo Jakenan Pati. Karena 

kesibukan masing-masing semoga silaturahmi kita terus berlanjut walau 

hanya lewat media sosial. 

 Almamaterku dan Pengelola Prodi Ekonomi Syariah STAIN KUDUS tercinta. 

 Masyarakat desa Undaan Lor yang sangat membantu pada saat penelitian, 

dan segenap responden yang sudah bersedia direpotkan. 
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