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MOTTO 

 

 

 

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau 

akan mati hari ini. 

(James Dean) 

 

Berperilaku, bersikap, dan bertingkah laku lah sesuai ajaran Yang Maha 

Esa, maka isi dunia akan berlaku baik padamu. 

(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilmu dan 

pengetahuan kepada hamba, sehingga dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Ku persembahkan karya tulisku ini untuk: 

 Allah WT yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. 

 Baginda Raulullah SAW sebagai teladan dan motivator hidupku. 

 Terkhusus Suamiku tercinta yang atas kasih sayangmu, 

dukungan, motivasi, serta doa yang elalu kau panjatkan hingga 

terselesaikan skripsi ini. 

 Ayah dan Almh. Ibu ku tercinta yang selama ini menjadi orang 

tua yang terbaik untukku. 

 Sahabatku tersayang terima kasih atas semangat yang selama ini 

kau berikan untukku selama proses penyusunan skripsi ini. 

 Dosen pembimbingku  Dr. Nur Aris, S.Ag, M.Ag, terima kasih 

telah meluangkan waktu  dalam membimbing saya menyelesaikan 

skripsi ini. 

 Almamaterku terkasih, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kudus. 

 Madrasahku tercinta, Yayasan Salafiyah Kajen yag telah 

mengajariku banyak ilmu pengetahuan. 

 Untuk Bapak Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten 

Pati beserta stafnya, ku ucapkan terima kasih karena telah 

memberikan izin serta membantu proses penyelesaian skripsi ini. 
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 Teman-teman seperjuangan kelurga besar ES/C angkatan 2013 

yang telah memberikan banyak memori indah selama masa 

perkuliahan. 

 Untuk keluarga baruku KKN Krocok Blora, semoga selamnya 

tetap menjadi keluarga yang utuh.   
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadari sepenuhnya bahwa 

skripsi yang telah selesai ini tidak lepas dari tuntunan dan bimbingan-Nya. 

Atas izin Allah SWT dan bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan judul “Sistem Jemput Bola dalam Mensukseskan 

Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Kalikalong Kecamatan 

Tayu Kabupaten Pati”. Yang telah disusun dengan sungguh-sungguh guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) program 

studi Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

sarana-sarana dari berbagai pihak sehngga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Dr. Mundzakir M.Ag, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Supriyadi, S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi 

ini. 

3. Ratna Yulia Wijayanti, SE, MM, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah 

STAIN Kudus. 

4. Dr. Nur Aris, S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan 

skripsi ini. 
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5.  Dr. Nur Aris, S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Wali Studi yang telah 

membimbing selama ini dan selalu mendorong penulis ke arah yang lebih 

baik. 

6. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Segenap Dosen dan Staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak dan Almh. Ibu yang senantiasa mendoakan, terima kasih atas 

perhatian dan kasih sayangnya yang tiada terhingga, bimbingan dan 

dukungan saat proses penulisan dan untuk selamanya. Semoga Allah 

membalas jasa kalian. 

9. Bapak Choirul Anam Amd. selaku Kepala Desa Kalikalong, beserta 

pegawainya yang telah memberikan izin dan layanan data yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh Wajib Pajak Desa Kalikalong 

yang memberikan kesempatan dan membantu proses pengumpulan data 

penelitian ini. 

10. Almamaterku STAIN Kudus tempat penulis menuntut ilmu yang juga 

sudah memberikan izin dan layanan data yang diperlukan penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

11. Kawan-kawanku seperjuangan yang sama-sama memberikan motivasi dan 

semangat kebersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan 

satu-persatu. 

 Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik kontruktif dari 

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikina, 
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