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PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabela Faridatun Nafisa

NIM : 1320210198

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skrips : “STUDI ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH

DALAM MENINGKATKAN MODAL UMKM  PADA

TOKO SEMBAKO DI KECAMATAN SUKOLILO

KABUPATEN PATI“ (Studi Kasus di KSPPS BMT

Bina Ummat Sejahtera Cabang Sukolilo).

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil

karya sendiri bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

seluruhnya, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 8 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan

Nabela Faridatun Nafisa
NIM: 1320210198
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MOTTO

                
                

        
Artinya :

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum,
Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada

pelindung bagi mereka selain Dia”
(QS. Ar Ra’d : 11)

“Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh
diterjang ombak, walaupun demikian air laut

tetap masuk kedalam pori-porinya”.
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PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya selama
ini. Dengan tulus ikhlas skripsi ini saya persembahkan untuk:

 Kepada ayahanda dan ibunda tercinta “Bapak Kuslani” Dan “Ibu Suminten” yang

telah membesarkan penulis, atas segala kasih sayang dan do’a tulus untuk

kesuksesan penulis.

 kakak dan adekku tercinta, Azza Alfianita dan Ahmad ivan faiz alfaruqi , yang selalu

memberi semangat Dan Do’a untuk bisa menyelesaikan semua ini, terimaksih

banyak.

 Aly maghfuri yang telah mengisi hatiku, terima kasih telah mendampingiku selama

ini, yang selalu memberikan ku support dengan segala masalah yang ku hadapi,

yang selalu sabar menghadapi dengan semua sifatku, yang mampu membuatku

menjadi sesosok wanita yang kuat dan tegar dalam menjalani kehidupan ini,

terimakasih buat semuanya.

 Teman-teman KKN posko 48 “Cokrowati” yang memberi semangat dan motivasi

untuk penyelesaian skripsi.

 Sahabat-sahabatku, maghfiroh, Nur Mazidah, Himmatul ulya, faridatun nikmah,

yayuk istiadah si cantik yang berhati baik yang selalu setia juga selalu menemani ku

saat suka maupun duka serta terimaksih atas dukungan dan doa kalian, semoga kita

bisa selalu bersama-sama.

 dan teman-teman ESRF 2013  Kalian  yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu, terima kasih untuk semangat dan motivasi kalian.

 Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendoakan dan

membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan

limpahan rahmat dan hidayahnya serta kesabaran dan ketabahan kepada semua

dalam perjalanan hidup ini.

“TERIMA KASIH UNTUK SEMUANYA”
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim……

Puji dan syukur dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih,

tercurahkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufik serta

inayah-Nya dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada

Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari Zaman

Jahiliyah ke Zaman terang benderang yakni Dinul Islamiyah.

Skripsi berjudul “STUDI ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH

DALAM MENINGKATKAN MODAL UMKM PADA TOKO SEMBAKO

DI KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI“ ini disusun guna

memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana S- 1 pada

Program Studi ekonomi syariah Jurusan Ekonomi syariah Dan Ekonomi Islam Di

STAIN KUDUS .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi inu masih jauh dari kata

sempurna, maka dari itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik dan

saran yang membangun demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Dalam

kesempatan ini penulis juga ingi menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai

pihak yang telah memberikan bantuan berupa apapun baik dorongan arahan,

sehingga berakhirnya penulisan skripsi ini, karena penulis menyampaikan rasa

terimakasih kepada yang terhormat :

1. Drs. Mundzakir, M.Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Kudus yang telah merestui pembahasan skipsi ini.

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku ketua jurusan syariah dan ekonomi islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

3. Dr. H. Sholikhul Hadi selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku kepala perpustakaan Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin dan pelayanan perpustakaan

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
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5. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan jurusan

Ekonomi syariah dan ekonimi Islam Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Kudus.

6. kepada bapak dan ibu tercinta yang telah membesarkan penulis juga yang

telah memberikan pendidikan karakter, yang selalu memberikan keluasan

kepada penulis serta saudara-saudara ku yang dengan tulus dan ikhlas

memberikan dukungan, do’a, moril dan materiil dalam penyusunan skripsi ini,

mudah-mudahan Alloh SWT membalasnya.

7. Pihak KSPPS BMT BUS Cabang Sukolilo yang telah memberikan izin kepada

penulis untuk melakukan penelitian di sana.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak

membantu penulis hingga dapat diselesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Almaterku STAIN KUDUS, disamping tempatku menuntut ilmu, juga tempat

mempertemukan penulis dan teman-teman.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa- apa hanya

untaian terima kasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah membalas

semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah

serta inayah-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang

berkesempatan membacanya.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan

skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan

pembaca umumnya. Amin

Kudus, 8 Agustus 2017

Penulis

Nabela Faridatun Nafisa
NIM: 1320210198
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