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Motto 

 

َوََل تَۡجَعۡل يََدَك َمۡغلُىلَةً إِلَٰى ُعنُقَِل َوََل تَۡبُسۡطهَا ُملَّ ٱۡلبَۡسِط فَتَۡقُعَد َملُىٗما 

ۡحُسىًرا  مَّ

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 

terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu 

terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi 

tercela dan menyesal.” (QS.Al-Isra’ : 29)1 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jumanatul ‘Ali-Art, Bandung, 

2005, hlm. 285. 
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ᴥ Teruntuk suamiku, Muhammad Masyhari. Terima kasih atas semangat dan 
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ᴥ Kedua orang tuaku, Ibu Rutingah dan Bapak Rusdi yang keduanya telah 
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ᴥ Bapak dan Ibu Mertua, beserta keluarga besar. Terima kasih karena kalian tak 
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untuk kebaikanku sendiri. 
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Untuk dek Hanif dan A’an, ayo bahagiakan kedua orang tua kita selalu ya…. 

ᴥ Teruntuk keluarga besar yang berada di Pamotan, terima kasih untuk 

semangat dan dukungannya. Untuk ketiga kakakku, maaf belum bisa menjadi 

adik yang baik dan patuh untuk kalian.  

ᴥ Buat bapak Muhamad Mustaqim terima kasih atas bimbingan dan waktunya 

untuk mengajariku, mengarahkanku dalam pembuatan karya ini. 
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ᴥ Teman-teman seperjuangan kelas E Ekonomi Syari’ah angkatan 2011, 

khususnya mbak Kaya dan mbak Siti yang telah menemaniku, memberi warna 
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akan menjadi berkah. 

ᴥ Buat orang-orang yang telah membantu proses pembuatan skrispsiku ini, yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga amal kalian dalam membantuku 
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