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MOTTO

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” .(QS. Ath-

Taubah:105)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil ‘ Alamin

Segala puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang

telah diberikan Allah SAW. Sehingga  penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

sebagai latihan dan media pembelajaran untuk dapat berpikir kritis dan ilmiah.

Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad

SAW. Semoga kelak kita semua diberi porsi syafaatnya kelak di hari kiamat nanti.

Amien.

Dengan segala kerendahan hati, dan penuh perjuangan saya persembahkan

karya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Jamburi dan Ibu Muntiah, terimakasih

atas semua pengorbanan, cinta dan kasih sayang, perhatian, dukungan, nasehat

serta doa yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan

anakmu ini. Sehat selalu untuk kalian.

2. Kakak-kakaku tersayang (Nanik Mukhoiyaroh,Kharis Nur dan Vina

Firdausiyah), terimakasih telah mendukung adikmu dalam menggapai

angannya, terimakasih pula senantiasa memberikan semangat, dukungan

finansial dan doa untuk keberhasilan menyelesaikan skripsi ini.

3. Keponakanku tercinta (Yunika Ayu Khanifah, Muhammad Fakhrunuha dan

Winda Kholistiana Annisa), terimakasih telah memberi semangat, selalu

menghibur dengan kecerian, senyuman, dan tingkah lucumu.

4. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu optimis (Sugandi Abdul Majid,

Muhammad Maulani, dan Mifta Rizkia Kusrihandayani). Tanpa semangat,

dukungan dan bantuan kalian tak mungkin aku sampai di sini.

5. Teman-teman seperjuangan ESR-G 2013 terkhusus, terimakasih telah menjadi

teman yang selalu hadir menemaniku selama ini dan selalu memberi suport

dalam setiap perjuanganku.   Maaf tidak bisa membalas kebaikan kalian satu

per satu, terimakasih telah menjadikanku bagian dari hidup kalian.
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6. Teman-teman PPL BMT Amanah Kudus beserta staf-stafnya. Terimakasih

telah memberi dukungan dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan tugas

akhir ini.

7. Keluarga besar KKN Posko 9 Ronggo, Jaken, Pati. Terimakasih telah

memberikan banyak kenangan, keceriaan dan kebersamaan yang indah.

Terimakasih kalian pernah menjadi bagian sejarah dalam pengabdian, semoga

apa yang kita semua lakukan menuai berkah bagi kita dan masyarakat.

8. Tak lupa juga semua pihak yang telah membantuku dan mendo’akan penulis

untuk menyelesaikan skripsi ini.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT atas Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya. Sehingga pada kesempatan ini

peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam

tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita

semua mendapat syafa’atnya kelak di hari kiamat nanti. Amien.

Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah

Bittamlik Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-

MUI/III/2002 (Studi kasus di BMT Amanah Kudus) ”. Skripsi ini disusun guna

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam / ES Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan,

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan

ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

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

izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

2. Dr. 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, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah

STAIN Kudus yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan

masukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan

perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus

yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.
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