
ANALISIS PENERAPAN PRODUK SIMPANAN QURBAN 

BAGI KARYAWAN DI KJKS BMT TAYU ABADI PATI 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) 

Dalam Ilmu Ekonomi Syari’ah 

 

Oleh: 

KHOLDA NAILANI 

NIM: 1320210215 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

JURUSAN SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM/ES 

2018 









v 

MOTTO 

 

 

                       

           

 

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung” (QS. Al- Jumu’ah ayat 10) 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tuaku sumber semangat terbesar saya, terimakasih 

atas semangat, kasih sayang, doa dan segala yang telah diberikan 

untuk saya. 

2. Kakak-kakakku tersayang yang telah memberikan semangat, doa 

dan bantuan untuk saya. 

3. Siti choiriyah yang telah mendampingi saya selama penelitian. 

4. Sahabat-sahabatku tersayang, tempat berbagi senang dan sedih,  

zumrotun, ulya, zulfa, indah, zizah, lia, mia, farida terimakasih 

telah memberi masukan dan semangat dan saling mengingatkan 

dalam kebaikan. 

5. Teman-temanku dwi, mbk zahro, pustun, nida, dan lain-lain kos 

Perkasa yang memberikan perhatian, semangat, dan bantuan 

untuk saya. 

6. Family ESRF 13 teman seperjuangan yang selalu memberikan 

semangat, bantuan, dan kebersamaan yang sangat berarti bagi 

saya. 

7. Teman-teman PPL dan KKN yang telah memberikan pengalaman 

berharga bagi saya. 

Berusahalah sekuat dan semampu kita, iringi dengan do’a, sertai dengan 

sabar dan selalu syukur, hasilnya serahkan kepada 

Yang Maha Segala-Nya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang telah memberikan rahmat, taufiq, 

hidayah serta inayah-Nya, dan dengan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Produk Simpanan Qurban di KJKS 

BMT Tayu Abadi Pati”. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 

untuk beliau Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatNya. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran 

dari berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan terimakasih kepada: 

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

ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. Supriadi, SH. MH selaku Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini.  

3. M. Arif Hakim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

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

berbagai ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang Insyaallah akan bermanfaat 

dalam kehidupan penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. 

6. Bapak, Ibu serta keluarga penulis yang telah memberikan semangat, kasih 

sayang, doa dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya 

penyusunan skripsi ini. 

7. Teman-teman ESRF 2013, teman seperjuangan terimakasih atas semangat, 

kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis. 

8. Segenap pimpinan dan karyawan BMT Tayu Amanah Berkah Adil Pati, yang 

telah memberikan izin, waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian 

penelitian ini. 




