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MOTTO 

 

                         

               

Artinya: “Kami tidak mengutus seorang Rasulpun melainkan dengan bahasa 

kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. 

Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang 

Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” 

(Qs. Ibrahim: 4)
1
 

                                                             
1 Al-Qur’an Surat Ibrahim Ayat 4, Al-Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI,  

Fajar Mulya, Surabaya, 2009. Hal. 221. 
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PERSEMBAHAN 

 

Setulus hati kupersembahkan karya yang penuh perjuangan ini untuk: 

1. Allah SWT, ucapan syukur tidak cukup untuk nikmat yang telah dan akan Engkau 

berikan kepada hamba. Hanya atas ketentuan-Mulah hamba bisa berkesempatan 

merasakan nikmatnya mencari ilmu. Atas ketentuan-Mu hamba memperoleh 

kelancaran dalam proses tholabul ilmi. Atas rahmat dan hidayah-Mu hamba bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Kedua Orangtua saya yang sangat saya sayangi, Bapak Nur Wahib dan Ibu 

Khozanah  yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, semangat, 

dukungan dan dorongan dalam menjalani semua ini. 

3. Adik-adikku tercinta fatma, Citra, Laili dan paling bontot Neng Cah, terima kasih 

untuk semua doa, serta dukungannya yang tiada henti. 

4. Yang selalu menemaniku dan memberi semangat calon istriku Normaidah 

terimakasih atas semua kasih sayang dan kesabaran yang tak pernah henti 

5. Terima kasaih kepada Bapak Arif Hakim yang senantiasa membimbing sampai 

akhir. 

6. Yang jauh disana Muza, Anis, Lia dan ari. Yang selalu mengingatkan garap skripsi 

dan terima kasih atas senyuman tulus yang selama ini telah diberikan. 

7. Sahabat masa kecilku faudin, haqul, rifqi dan amir terima kasih telah menemani 

hari-hariku dari kecil hingga beranjak dewasa. 

8. Teman-teman seperjuangan keluarga besar ES-H angkatan 2013 yang telah 

memberikan begitu banyak memori indah serta bantuannya selama masih di 

STAIN Kudus. 

9. Semua pihak yang telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmannirrohim 

 

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Ilahi Rabbi yang 

senantiasa mencurahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga 

penulis mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu lebih lama. 

Sholawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan Baginda Rasulullah 

SAW, Nabi akhiruzzaman yang menjadi uswatun hasanah bagi umat sepanjang 

zaman. Semoga kita tetap mendapatkan syafa’atnya fi Yaumil Qiyamah. 

Aamiiin... 

Berkat karunia-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (S.1) Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam dalam Program Studi Ekonomi Syari’ah STAIN Kudus dengan 

Judul “Peran Baitul Maal Wa’tamwil dalam Meningkatkan Keberhasilan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kenduren melalui 

Pembiayaan Mudharabah  (Studi Pada BMT Ben Makmur Kenduren)” 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas 

motivasi, bimbingan dan bantuan baik bersifat moril maupun materiil dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Ketua Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah menyetujui dan merestui penyusunan skripsi ini. 

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

Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memperlancar 

penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak H. Ahmad Hamdani, Lc., MA. selaku Ketua Program Studi Ekonomi 

Syari’ah yang telah menyetujui judul dalam skripsi ini. 

4. Bapak M. Arif Hakim,M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 

arahan kepada penulis. 



 

viii 

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen, seluruh citivas Akademika serta karyawan di 

Lingkungan Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus atas jasa-

jasanya dalam memberikan pendidikan dan pelayanan kepada penulis. 

6. Bapak Muhayyun, selaku Manager BMT Ben Makmur kenduren yang telah 

memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian. 

7. Bapak Fahruddin, Ibu Yuli, Mbak Yuni, dan mbk Rohmatun selaku karyawan 

BMT Ben Makmur kenduren yang sudah membantu penyusun dalam 

memberikan data-data terkait dengan penelitian peyusun. 

8. Kepada ayahku Nur wahib, Ibuku Khozanah  adik-adiku Fatma, Citra, laili 

dan Nengcah, beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, cinta 

kasih, dukungan yang tanpa henti baik secara moral maupun materiil, 

kesabaran, kepercayaan dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun tanpa 

pamrih, sehingga penyusun dapat lebih bersemangat. 

9. Kepada calon istriku Normaidah yang telah memberikan canda tawa yang 

tiada henti dan selalu menyemangatiku. 

10. Semua teman seperjuangan (ESR-H angkatan 2013) yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, yang saling memberi motivasi dalam peyusunan 

skripsi ini.  

11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Atas segala bantuan dan bimbingannya, penulis merasa berhutang budi dan 

tidak mampu untuk membalasnya kecuali hanya dengan memanjatkan do’a 

jazakumullah khoiron katsiro. 

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan demi kemajuan dan kesempurnaan masa yang akan datang. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. Amin 

Akhirnya hanya kepada Allah-lah kita berserah diri dalam segala urusan, 

semoga kita diberikan petunjuk-Nya selalu dan selama. Amin,, 

 

 




