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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
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BANK KONVENSIONAL MENJADI ANGGOTA BMT (Studi 

Kasus pada Nasabah Pembiayaan di Kecamatan Pucakwangi 

Kabupaten Pati)” pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi 
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MOTTO  

 ْجَره   أَ  َوي ْعَطى مِ  ْسلَ  إل اْ  ْىن   ر  :  لِمْلمِ  اْ  لِب   َطا ، ْحَمةِ  الب   َطالِب  :  ْلِعْلمِ  ا لِب   ِطا

بِْييِنَ  ا َمعَ    لن 

 

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang 

menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang 

diberikan kepada sama dengan para Nabi”. 

 ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 

 

“Orang-orang yang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena 

mereka terinspirasi, namun mereka lebih terinspirasi karena mereka 

lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk 
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