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MOTTO 

 

                           

                         

                          

    
Artinya: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. Al-

Hasyr:7).
1
 

 

                                                             
1
  Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat: 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-

Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Depag RI, Jakarta, 1989, hlm. 576. 
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PERSEMBAHAN 

 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih 

sayang-Mu telah memberikan ku dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan 

cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang 

sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan 

keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati karya 

sederhana ini ku persembahkan kepada : 

1. Kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat berupa kesehatan sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan nafas 

kehidupan kepadaku dalam keadaan Islam dan iman. 

2. Kedua orang tuaku Bapak/Ibu yang selalu memberikan dukungan berupa 

moril maupun materiil dan selalu memberi motivasi selama menyusun 

skripsi, engkaulah yang mendidikku, membimbingku untuk menuju jalan 

yang diridhoi Allah SWT dan menyayangiku dengan sepenuh hati. Kasih 

terindah yang kumiiki dalam hidup ini adalah bagaimana engkau selalu 

memanjatkan doa untukku dalam setiap sujudmu sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

3. Untuk Mbakku yang selalu memberi motivasi, memberikan semangat dalam 

mengerjakan skripsi. 

4. Untuk Adik-Adikku yang selalu memberikan warna tersendiri, yang selalu 

memberikan canda tawa dalam kehidupanku. 

5. Untuk seluruh keluarga besarku saudara-saudaraku yang selalu 

mendo’akanku dan mendukungku untuk mencapai cita-citaku. 

6. Kepada dosen pembimbingku Bapak M. Arif Hakim, M.Ag yang sudah 

banyak membimbing, member arahan, saran, bantuan dan kesabaran dalam 

membantu menyelesaikan skripsi saya. 

7. Untuk seseorang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan 

kesabaranmu yang juga memberikan semangat, motivasi, dan doa dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita dipertemukan di hari bahagia 

nanti. 
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8. Untuk teman kelas ES F yang 4 tahun ini selalu bersama-sama berjuang 

untuk mencapai cita-cita.  

9. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu berkumpull, ngopi bareng yang selalu 

memberikan canda tawa di setiap hari-hariku serta sahabatku yang di kos 

yang member tumpangan untuk menginap, semoga kita akan sukses 

bersama-sama. Aminnn… 

10. Terima kasih diucapkan untuk jajaran pengurus beserta seluruh karyawan 

dari Koperasi Syariah Ihya Kudus yang telah  bersedia menjadi objek 

penelitian dan membantu dalam pemberian data sehingga penulis bisa 

menyelesaikan tugas  akhir. 

11. Kepada semua pihak yang selalu mendukung penulis untuk bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga pengorbananya diberkahi dan mendapat 

Ridho Allah SWT. 

12. Almamaterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi Ekonomi 

Syari’ah STAIN Kudus. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua itu tidak lepas dari tuntutan  dan 

bimbingannya. Iringan sholawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan 

kehadirat baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan 

pengikutnya yang setia, atas jasa dan perjuangan besar beliau penulis dapat 

menikmati sedikit ilmu pengetahuan tentang ajaran dan tuntunan islam. 

Penyusunan skripsi yang berjudul :“Analisis Pengelolaan Modal Dalam 

Meningkatkan Laba Pada Koperasi Syari’ah Ihya Kudus” guna memenuhi 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam 

Ilmu Ekonomi IslamSekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai 

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi 

tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Mudzakir, M.Ag,  Ketua STAIN Kudus yang telah merestui penulisan 

skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam penulisan skripsi 

ini. 

3. M. Arif Hakim, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang mengarahkan 

dan membimbing serta mengoreksi sehingga skripsi ini selesai dengan baik. 

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dosen-dosen pengampu mata kuliah yang membimbing selama perkuliahan, 

dan kepegawaian kajur, akademik juga kepegawaian perpustakaan STAIN 

Kudus. 




