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MOTTO 

 

“ Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah 
hasrat hati suci.Orang yang ada dalam hati suci adalah orang 

yang taqwa dan beriman. Itulah tantangan hidup”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 www.maribelajarbk.m-skripsi.html?m diakses pada tanggal 13 April 2018. 

http://www.maribelajarbk.m-skripsi.html/?m
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 Untuk kedua orangtuaku Bapak Sholekhan dan Ibu Sumiatun terimakasih 
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 Untuk Saudaraku Mbak Nur Sa’adah, Amd.Keb dan Laila Inayati 

Amd.Keb. Terimakasih telah mendukung dan memotivasiku dari awal 

kuliah sampai sekarang. 
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ada buat aku telah menemaniku dari awal kuliah sampai sekarang yang 

selalu membantu, memotivasi, berjuang untukku dan selalu bahagiakan 
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keluarga besar BMT Lisa Sejahtera Jepara. 

 Almamater IAIN Kudus. 

 Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari’ah J, banyak sekali kenangan 

selama empat tahun kita menghabiskan waktu bersama di bangku 

perkuliahan IAIN Kudus. Semoga kita semua menjadi orang yang 

berhasil. 

 Teman-teman Kos Wisma Palm Asri, Terimakasih kalian telah menjadi 

sahabat yang setia menemaniku mendengarkan keluh kesahku. Semoga 
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 Teman-teman Praktik Pengalaman Lapangan, terimakasih atas 

dukungannya, motivasi dan selalu menyempatkan waktu untuk bertemu 

semoga silaturrahmi ini tetap terjaga. 
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pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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