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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) 

  



vi 

 

PERSEMBAHAN 

 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan karunia dan kasih sayang-Mu 

hamba bisa menyelesaikan karya kecil ini sebagai latihan dan media pembelajaran untuk 

dapat berpikir kritis dan ilmiah. Sholawat serta salam teruntuk junjungan Nabi besar 

Muhammad Saw. Semoga kelak kita semua diberi porsi syafaatnya kelak di hari kiamat 

nanti. Amien... 

Dengan kerendahan hati, saya mempersembahkan karya ini teruntuk mereka yang 

terkasih dan tercinta, khususnya: 

1. Ayahku Sukardi dan Bunda Rohmiyati tercinta yang senantiasa 

membimbingku, menyayangi, dan selalu mendoakan agar tercapai cita-

citaku. Ku ucapkan selalu terima kasih  yang tak terhingga kepadamu ayah 

bunda. 

2. Adek- adeku yang menjadi penyemangatku agar kakak menjadi teladan 

dalam keluarga.  

3. Teruntuk buat Ayu Indri Astining Tyas sebagai sahabat kaibku yang selalu 

memberi semangat disaat kelam melanda mood ku.  

4. Untuk sahabat- sahabat seperjuanganku prodi ESF/12 terutama Hesti, 

Laila, Etika, Triana, dan yang lainnya. Semangat kita menuntaskan 

perjuangan di Stain sehingga terukir kenangan bak dalam lukisan yang 

indah yang terkenang abadi dalam ingatan. 

5. Para sahabatku yang mau merelakan waktunya terganggu olehku hanya 

untuk membantuku. Untukmu Marisa Yusufiana, Sihabudin dan yang 

lainnya. 

6. Bapak dan Ibu Dosen yang senantiasa memberikan segenap ilmu dan 

pengajaran serta pengalaman yang sanagat berarti dalam pendidikanku. 

7. Almamater STAIN Kudus tercinta. 

8. Para pembaca yang budiman, semoga dengan membaca skripsi ini dapat 

menambah wawasan  dan pengetahuan.  
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Nilai Tambah Ekonomi Pengelolaan 

Sampah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Sampah Cendekia 

Desa Papringan Kec. Kaliwungu Kudus)”, ini disusun guna memenuhi salah 

satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Ilmu Ekonomi Islam 

di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus . 

3. H.M. Husni Mubarok, SE,MM.,selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM., selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

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

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Moh. Zaini,SE., selaku manajer Bank SampahCendekia Kudus yang 

telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih atas 

informasinya. 
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