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MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu

maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara ku tersayang

Cukuplah Allah yang mempunyai balasan terindah untuk kalian semua
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan

hidayah Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada

Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus (studi terhadap pembiayaan rumah)” ini

disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister

dari Pascasarjana STAIN Kudus. Dalam menyusun tesis ini penulis banyak

mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga

penyusunan tesis ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan

terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I. sebagai Ketua STAIN Kudus yang telah

merestui penulisan tesis ini.

2. Bapak Dr. Adri Efferi, M.Ag. sebagai Direktur Pascasarjana STAIN Kudus

yang telah memberikan arahan tentang penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc. M.Si. dan Ibu Dr. Anita Rahmawaty,

M.Ag. sebagai dosen pembimbing dan Dosen asisten pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini.

4. Hj. Azizah, S.Ag.,M.M. sebagai kepala perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan tesis ini.

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

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan

penyusunan tesis ini.

6. Bapak Pimpinan dan staf Bank Syariah Mandiri Kudus, terimakasih penulis

ucapkan telah membantu penulis dalam memperoleh data-data sehingga

penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
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7. Bapak dan Ibu saya, bapak Arifin dan Ibu Zufairoh, yang selalu memberikan

kasih sayang dan dukungannya terhadap anak-anaknya.

8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang langsung

maupun tidak telah membantu baik moral maupun material dalam

penyusunan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyususnan tesis ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada

umumnya.

Kudus, 22 Juni 2017

Penulis,

Meuthiya Athifa Arifin
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