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“ 

Sebaik-baiknyaManusiaadalah yang paling 
bermanfaatbagimanusia (HR.Ahmad, Ath-

Thabrani, Ad-Daruqutni).” 
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PersembahanPersembahanPersembahanPersembahan    

Terucap syukur kehadirat Illahi Rabbi yang senantiasa memberikan rahmat. 
Segenap dukungan dan untaian do’a yang tiada hentinya terucap dari orang-orang 
terkasih melukiskan sebuah harapan untuk masa depan. Dengan segala daya dan upaya 
yang telah tercurah, akhirnya sebuah karya tercipta sebagai langkah menggapai angan 
dan cita.Dengan segenap cinta kasih dan rasa syukur karya ini saya persembahkan : 

♥ Teruntuk suamiku Ahmad Nasikun dan anakku Muhammad Azka Al-Fatih 
FN, yang tak lelah memberikan doa dan semngatnya dalam keadaan 
sesulitapapun, menjadi tempat mencurahkan keluhkesah, menjadi tempat 
bersandar terkokoh dalam setiap keadaan. 

♥ Teruntuk orang tuaku tercinta yang tak pernah perduli dengan peluhnya hanya 
untuk mewujudkan impian anaknya. Kakakku tersayang yang selalu 
menemaniku setiap waktu tanpa mengelu hsedikitpun. 

♥ Untuk segenap keluarga besarku, yang selalu memberikan harpan dan 
dukungannya dalam hidupku. 

♥ Untuk teman-temanku yang telah membantu dalam menyelesaikan karya 
kecilku ini, teman-teman ESRA yang menjadi saksi perjalananku melangkah 
demi masa depan,serta teman-teman KKN tercinta yang memberikan warna 
dan membuatku mngerti artinya kebersamaan. 

♥ Terkhusus untuk Fatimah teman berjuangku, yang senantiasa memberikan 
semangat dan mau merelakan waktunya hanya untuk membantuku.  Menjadi 
tempat berbagi keluh dan kesah, serta susah senangku. 

 
Tiada kata yang dapat terucap, hanya sebuah karya kecil yang kupersembahkan 

sebagai tanda terimaksih. Segala dukungan yang telah kalian berikan tak ada 
bandingannya dengan apapun, terimakasih atas semua yang telah kalian curahkan 
kepadaku  demi mewujudkan salah satu mimpiku ini. 
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KATA  PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

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

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

ini. 

Skripsi yang berjudul“Analisis Efektifitas Pengendalian Internal Pada 

Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Penilaian PrinsipCharacter, Capability, 

Capital, Condition, Collateraldi KSPS BMT LogamMuliaCabangDawe.”Ini 

disusun guna memenuhi salah satu syara tmemperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) pada Ilmu Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag, selaku Ketua IAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

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

IAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Abdul Haris Naim, S.Ag, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri 

Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu serta sahabat-sahabat terbaikku yang selama ini selalu 

memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan semangat belajar dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 




