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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yth.  Ketua STAIN Kudus 

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  

di - 

Kudus   

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari: Maulida Umi Farikhah, 

NIM: 211104 dengan judul “Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan 

terhadap Perilaku Menabung di KSPS BMT Logam Mulia Dawe” pada 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah 

dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud 

dapat disetujui untuk dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terima kasih.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Kudus, 13 September 2016 

Hormat Kami, 

 Dosen Pembimbing  

 

 

 Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag. 
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PERNYATAAN 

Bismillahirrohmanirrahim 

Dengan nama Allah Yang Maha Kuasa, saya menyatakan dengan sesungguhnya, 

bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam karya ilmiah skripsi ini benar-benar 

hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Dan menyatakan juga dengan 

penuh tanggung jawab karya ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya 

tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan ilmiah yang 

sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip 

dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

       Kudus, 13 September 2016  

       Yang membuat pernyataan  

                        Saya,  

             Maulida Umi Farikhah  
                  NIM. 211104 
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MOTTO  

 

 

                            

           

 

 

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu haramkan apa-apa 
yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu, dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas.” (Q.S. Al-Maidah: 87)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 87, Al Qur’an dan Terjemahannya, Mubarokatan 

Toyyibah, Kudus, 1998, hal. 122 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur alhamdulillah  dan  Dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahakan karya kecilku ini untuk : 

 

 Bapak dan Ibu tersayang, kasih terindah yang kumiliki dalam hidupku 

adalah bagaimana kalian memberikan seluruh perhatian cinta dan do’a 

untukku yang senantiasa mengiringi langkahku. Terutama buat ibuku 

tercinta yang tak pernah lelah mendoakan aku... 

 Untuk anakq (Nashrul Hakim) dan Suamiq tercinta yang selalu menjadi 

penyemangat hidupku. 

 Untuk ibu dan bapak mertuaq yang selalu menyayangiku. 

 Abah dan Ibu pondok PPI Darussalam yang selalu menyayangiku dan 

mendukungku, serta santri PPID yang menemani setiap langkahku. 

 Teman-teman seangkatanku terutama EI B ’11, maria, ulep, indry, lilik, 

rina, pipin, dan lainnya yang telah mengisi hari-hariku dengan tawa canda 

kalian yang tak akan pernah kulupakan. 

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantuku untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

Terima kasihku untuk semua 
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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 “Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan 

terhadap Perilaku Menabung di KSPS BMT Logam Mulia Dawe”. Ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) pada Ilmu Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

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

Untuk itu peneliti 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 yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3.  Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag., 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 Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Abdul Muid, S.Pd.I, selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Dawe yang 

telah memberikan ijin, layanan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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7. Bapak dan ibuku, baik secara langsung maupun tidak langsung telah 

membantu, baik moril maupun meteriil dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Putraku dan suamiku serta adikku yang selalu menyemangatiku. 

9. Abah H. Saerozi dan Ibu Hj. Sulastri, yang selalu mendoakanku serta santri 

PPID yang sangat aku cintai mbk leni, mbk zarima dan lainnya. 

10. Teman seperjuanganku selama 4 tahun maria, lilik, rina, ulep, indry, nela, dan 

lainnya, kenangan bersama kalian takkan pernah kulupakan dan teman 

seperjuanganku dalam mengerjakan skripsi lia, rohman, ozan, anam, suka 

duka kita lalui bersama, semuga kita bisa lulus bersama. 

11. Keluarga baruku, teman kkn dian, yeni, siti, hanik, dan lainnya, canda tawa 

bersama kalian akan selalu kukenang. 

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari 

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apa pun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga diharapkan ada 

manfaatnya.      

             Kudus, 13 September 2016  

       Penulis 

     MAULIDA UMI FARIKHAH  
        NIM : 211104 
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