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 Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

 di –  

  Kudus 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari Fina Nailassa’adah,         

NIM : 1320210115 dengan judul “Studi Analisis Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah Melalui Musyawarah (Telaah Problematika Implementatif di 

KSPPS Yaummi Mazziah Assa’adah Pati)”, 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.   
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MOTTO 

 

                        

                           

               

 

Artinya :  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap 
mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. 
 

(Q.S. Al-Imron : 159) 
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