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MOTTO

                

         

       

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Mujadalah : 11)
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Ku persembahkan skripsi ini kepada ayah, Ibu, saudara, dan my

partner tercinta,

Serta semua orang yang telah mewarnai kehidupanku,

Semoga semuanya diberkati dan diridloi Allah yang Maha Penyayang
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ciptaan dan salam sejahtera untuk kita semua makhluk seluruh alam.

Diantara rasa yang tumbuh di hati disaat detik-detik penyelesaian skripsi,

yang penulis rasakan hanya perasaan resah dan gelisah, akankah penulis sanggup

menyelesaikan tugas yang berat di akhir studi jika tanpa pertolongan Illahi.

Puji syukur sekali lagi kami ucapkan kepada Allah SWT, berkat taufik dan

ridhonya apa yang menjadi tugas penulis, dapat penulis selesaikan dengan baik,

yakni penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penentuan Harga Gabah Oleh

Tengkulak Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa

Wonoketingal Karanganyar Demak)”. Judul ini sengaja penulis pilih dalam

rangka penyusunan skripsi sebagai syarat meraih gelar sarjana strata satu (S1) di

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan kekurangan dan
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yang telah membentu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan

skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. H.Mudzakir M.Ag  selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

2. Dr. H. Abdurrohman kasdi, Lc, M.Si, selaku ketua Jurusan Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan

arahan tentang penulisan skripsi ini,

3. Karebet Gunawan,SE, MM., Selaku dosen pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Hj. Azizah, S.Ag selaku kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
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5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyusun

skripsi ini.

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

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyusun

skripsi ini.

7. Pihak petani dan tengkulak di Desa Wonoketingal yang telah memberikan

izin untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh keluarga besarku hingga selesainya studi ini.

9. Semua pihak yang secara langsung mapun tidak langsung memberikan

dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


