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MOTTO 

                                  

                   

 

Artinya:“dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji[87] Tuhannya dengan 

beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim 

menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan 

menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan 

saya mohon juga) dari keturunanku" Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) 

tidak mengenai orang yang zalim". (Q.S: Al Baqarah:124) 

 

.............)مقاله من السلف(العلم زين الهله   

“Ilmu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya” 

(kata-kata bijak dari ulama terdahulu) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahNya sehingga pada kesempatan 

kali ini penulis dapat menyelesaikan dan kudedikasikan skripsi in kepada: 

1. Abahku Alm. H. Abdul Hafidz Syathori dan ibu Hj. Hanifah yang 

telah mencurahkan berjuta mahabbah untukku dan selalu menanamkan 

Himmah dalam setiap langkahku dalam tholabul ilmi. Terkhusus untuk 

Abah yang setia mendoakan dan menemani dalam proses, namun tidak 

bisa menemaniku sampai akhir. 

2. Kakak-kakakku tercinta (Wifkil Hana, Anam, Luklu’atul Ma’nunah, 

Libazus Zahro, dan Jauharotul Fariidah) yang tidak pernah lelah 

memberikan motivasi dan doa yang selalu kau panjatkan 

3. Semua keluarga besar dari Abah dan ibu yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu, terima kasih atas dorongannya dalam proses penulisan 

skripsi ini. 

4. Untuk Bapak Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si selaku 

pembimbing saya yang selalu memberi masukan-masukan  serta ilmu-

ilmunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu. 

5. Bapak dan ibu Dosen yang senantiasa memberikan segenap ilmu dan 

pengajaran serta pengalaman yang sangat berarti dalam pendidikanku. 

6. Almamater tercinta Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi 

Ekonomi Syariah STAIN Kudus, terimakasih atas semua pelajaran 

yang diberikan, sehingga penulis menyadari betapa mahal dan 

berharganya sebuah ilmu. 

7. Semua teman-teman Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah 

angakatan 2013 khususnya kelas ESRB, dedek Sonia Violita 

Windasari dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih 
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atas semua kenangan yang kalian berikan selama 4 tahun susah senang 

bersama. Kalian memang bukanlah sosok yang sempurna tetapi kalian 

menyempurnakan satu sama lain dalam perbedaan. 

8.  Sahabat-sahabat Bidadari surgaku (Tri Yuli,  Tri Zunni, Uli Auliya, 

Santi Ana, Naiylun Nahdliyah) yang tidak pernah lelah dan bosan 

menjadi tempatku mencurahkan kebahagiaan maupun kesedihan. 

Bahagia bersama dan gelisah juga bersama. Terimakasih untuk 4 tahun 

persahabatan suka maupun duka. Semoga kita dapat meraih impian 

kita masing-masing Amin. 

9. Sahabat-sahabat Banatku cah ayu-ayu (Desi, Dina, Hima, Elis dan 

Libasus) yang setia dari zaman lugu polos sampai sekarang yang sudah 

bermetamorfosis menjadi dewasa. Terimakasih untuk kasih sayang 

kalian dan doa dalam proses penulisan skripsi ini.  

10. Sahabat seperjuangan dalam penulisan skripsi Rachma Maulida yang 

selalu sabar ngasih solusi dan motivasi untuk berjuang bersama. Dan 

mbak ku sayang Venurika Fitriana yang memberikan pencerahan 

rohani setiap aku putus asa. Sahabat kecil ku Rohmi mardiana yang 

dengan setia mendengarkan curahan hatiku dalam penulisan skripsi. 

Terimakasih untuk semangat dan doanya yang tak pernah bosan kalian 

berikan.  

11. Keluarga KKN angkatan 39 posko 47 yang terpadu dan tersayang 

(Kakak Wiji, Ulin Nuha, Ulin Baidhoh, Khamla, Ratna, Mbak Yuyun, 

Mbak Vina, Alfina, Pak kordes Anwar, Fatah, Sholih dan Rafif) 

terimakasih untuk doa dan semangat dari kalian.    
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KATA PENGANTAR 

      

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

dan inayahNya, Sehingga atas iringan ridho-Nya pada kesempatan ini penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun belum mencapai sebuah 

kesempurnaan, namun harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat.Iringan 

sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadirat beliau Nabi Agung 

Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, atas jasa 

beliau penulis dapat menikmati percikan cahaya berupa pengetahuan ke-Islaman. 

Skripsi yang berjudul “EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN UMRAH MELALUI 

DANA TALANGAN DENGAN TANPA JAMINAN (STUDI KASUS di 

KOPERASI SYARIAH IHYA KUDUS” ini disusun guna memenuhi salah satu 

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

Sekolah Tinggi Agama Negeri Kudus. 

Dalam penyususnan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunanskripsi ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

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

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si, selaku Ketua Jurusan Syari’ah 

dan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dan dan 

selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan tentang penulisan 

skripsi ini. 

3. Hj. Azizah, S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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Pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus yang telah memberikan izin untuk

melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.

Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan.

Kedua orang tuaku, Abah Ahn. H. Abdul Hafidz Syatori dan Ibu Hj. Hanifah

yang tiada henti untuk mendo'akan kesuksesan ananda dalam penyusunan

skripsi ini.

Kakakku Witkil Hana, Anatn, Luklu'atul Ma'unah, Libazus Zahro dan

Jauharatul fariidah yang senantiasa memberikan dorongan , motivasi dan

do'a agar segera menyelesaikan skripsi ini,

Teman-temanku Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah angkatan 2013

khususnya kelas B.

9. Segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tak bisa

penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah di berikan kepada penulis mendapatkan

imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi

ini masih jauh mencapai kesempufflaan dalam arti sebenarnya. Karena itu kritik

yang konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat

menyapa tulisan ini sebagai bahan perlimbangan dalam proses kreatif berikutnya.

Namun penulis, berharap semoga skripsi ini dapat bernanfaat bagi penulis

sendiri dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 31 Maret 2017

Penul is

Zuhairoh zamzami
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