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MOTTO 

                                

                          

                         

                       

                        

                        

Kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti 

kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya 

kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk 

manusia supaya mereka berfikir. 

Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha 

Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang 

Maha perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha 

suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 

Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, 

yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit 

dan bumi. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim...... 

Segala puji syukur bagi Allah SWT zat yang telah melimpahkan banyak 

kenikmatan dan karunianya. Dengan penuh kerendahan hati dan bangga, penulis 

persembahkan karya tulis ini kepada orang-orang yang berjasa dan penuh arti 

dalam hidup penulis, mereka adalah: 

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Nuralim dan Ibu Nyukharni) yang telah 

mendidikku sehingga aku menjadi seperti ini. Doa tulus kalian dan kasih 

sayang kalian telah membawaku menjadi lebih baik. Meskipun tidak 

sebanding dengan pemberian kalian selama ini, semoga ini menjadi hadiah 

terindah bagi kalian. 

2. Kakakku (Ali Mufid) dan keluarga besarku yang telah mendukung dan 

mendo’akanku. 

3. Tak terlupakan buat Some One (Moh. Adib Syukri) yang senantiasa 

meluangkan waktunya untuk selalu menyemangatiku dan mendo’akanku 

serta memotivasi dan mencurahkan waktu dalam menyelesaikan karya ini. 

Terimakasih atas dukungan dan kesabarannya. 

4. Untuk sahabatku (dik lilu, Atif, Mila, Wilda) dan keluarga besar “Nyak Kos” 

terima kasih sudah menemaniku selama ini untuk menjadi sahabat yang baik, 

yang sudah aku anggap seperti keluarga. Terima kasih telah menyemangatiku 

selama ini. 

5. Semua kawan-kawan seperjuangan angkatan 2013 Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam prodi Ekonomi Syariah STAIN Kudus, khususnya kelas 

ESRD-8 yang selalu kompak dan selalu memberikan kritik, saran dan 

motivasi serta rela berbagi dalam suka maupun duka selama menuntut ilmu, 

dan tak akan penulis lupakan kebersamaan kita selama ini. 

6. Keluarga besar KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera beserta Staf Karyawan 

yang sudah membantu penulis dalam memberikan data dan pengalaman. 

7. Tidak lupa terima kasih kepada (Mas Aan) yang sudah membantu  

memberikan informasi dan ilmunya kepada penulis. 
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8. Semua dosen dan guru-guruku yang telah mendidikku dengan sabar dan telah 

berbagi ilmu yang tak terhingga. 

9. Keluarga baruku KKN STAIN Kudus posko 23 desa Bulumulyo Kec. 

Batangan Kab. Pati. 

10. Almamaterku dan Pengelola Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kudus tercinta. 

11. Tak ada yang penulis persembahkan selain kata terimakasih yang sebesar-

brsarnya. Skripsi ini merupakan salah satu wujud dari terimakasihku untuk 

semuanya. 

 

Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo’akan dan 

membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah selalu memberi 

limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada semua dalam 

mengarungi bahtera kehidupan ini.  

 

ALHAMDULILLAH.......... 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim.... 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Skripsi yang berjudul “Analisis Minat Anggota Pada Produk Simpanan 

Siswa Pendidikan (Si Sidik) Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 

Ngawen” telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  Ekonomi Syariah pada 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang yang 

terhormat: 

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

Negeri Kudus yang telah merestui dalam pembahasan dan penyusunan 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. Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum 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 ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

5. Para dosen dan Staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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