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MOTTO 

 

Jadilah seperti Karang di lautan yang kuat  

dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang 

bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, 

karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya kepada 

Allah apapun dan dimanapun kita berada karena 

hanya kepadaNYA tempat meminta dan memohon. 

 

#Talk Less Do More 
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Terimakasih untuk Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-NYA 

kepada penulis, sehingga sebuah karya sekripsi ini dapat diseleaikan. 

Karya Ilmiah Ini Aku Persembahkan Kepada: 

☺ Kedua orang tuaku, ibu Sukesi dan bapak Kamisan yang telah mendidik, 

mengajari dan memberi pelajaran kepadaku tentang arti kehidupan. dan 

yang tak henti-hentinya mendokan dan selalu memberikan inspirasi dan 

dukungan baik moril amaupun materiil kepadaku. Do’a dan restu kalian 

adalah modal awal untuk aku melangkah menuju gerbang kesuksesan. 

Semoga anakmu menjadi ini kelak menjadi penerang dikegelapan. 

☺ Buat Kakakku Kholid Subakhir dan adikku Tri Susmita Sari yang selalu 

melindungiku, menyayangiku dan selalu mendukungku dari kecil. Kalian 

akan selalu ada di hatiku, I Love U.... 

☺ Buat Adikku Fatim, kaulah yang selalu menyemangatiku, kaulah teman saat 

aku sendiri dan sahabat untukku berbagi cerita, kaulah pelindung dan yang 

menasehatiku dikala aku jauh dari orang tuaku, terimakasih. Semoga 

semuanya akan indah pada waktunya. 

☺ Untuk sahabat-sahabatku (Irfana, Novi, Rohman, Zahro, Abidin, Indah, 

Saqib, Hanif, Mila, Iva, Tatik, Nabila, Sihab, Nita, Layla) terima kasih 

kepada kalian yang selalu menemaniku dalam keadaan apapun. 

☺ Buat bapak Yasin terimakasih atas bimbingan dan waktunya untuk 

mengajariku, mengarahkanku dalam membuat karya ini. 

☺ Buat seluruh Dosen Ekonomi Syariah yang senantiasa membimbing dan 

mengarahkan agar kami dapat menggapai dan masa depan yang lebih indah. 

☺ Buat teman sekelas ESRH angkatan 2013 yang telah menemaniku, memberi 

warna ketika sama-sama mencari ilmu di sini. Semoga kita tetap 

berpegangan erat selamanya, dan mewarnai dunia dengan hidup kita, dan 

semoga semuanya akan menjadi berkah. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahir Rohmanir Rohim 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dan rasa syukur yang 

besar penulis panjatkan, atas rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongan-Nya penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua itu tidak 

lepas dari tuntutan dan bimbingan-Nya. Iringan Sholawat dan salam semoga 

senantiasa dilimpahkan kehadiran Baginda Nabi Muhammad SAW., beserta 

keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia, atas jasa dan perjuangan besar 

beliau penulis sekarang dapat menikmati percikan cahaya pengetahuan keislaman. 

Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Imbalan (Ujroh) Dalam 

Pembiayaan Al-Qardh Menurut Perspektif Islam Di BMT As-Salam” ini telah 

disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) di STAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

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

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Supriyadi, SH. MH. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

di STAIN Kudus yang telah mengizinkan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Dr. H. Yasin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan beserta seluruh jajarannya 

yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 




