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MOTTO 

 
 َسَيْجَعُل اهللُ بَ ْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا

“Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 

(QS.Ath-Thalaq : 7) 

 

 َااَلالَتَ َناُل اْلِعْلَم ِاالَّ ِبِستٍَّة      

 َسأُنِْبْيَك َعْن ََمُْمْوِعَهابِبَ َيانِ 

Ingatlah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 

enam perkara, akan saya jelaskan semuanya dengan terperinci. 

 

 بُ ْلَغٍة َوِاْرَشاُد ُأْسَتاٍذ َوُطْوِل َزَمانٍ ذََكاٍء َوِحْرٍص َواْصِطَباٍر وَ 
cerdas, semangat, sabar, dan biaya, serta petunjuk guru dan 

masa yang lama 
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PERSEMBAHAN 

 

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, 

dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi 

ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap 

keindahan-Nya. Bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan 

waktu kehidupan. Puji syukur alhamdulillah  dan  dengan segala 

kerendahan hati, kupersembahakan karya kecilku ini untuk : 

 Persembahan  yang  tertinggi  hanyalah  kepada  Allah  

SWT,  karena hanya dengan  ridho-Nya lah  selalu  

kuharapkan  untuk  menyertai setiap tapak langkahku. 

 Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup. 

 Alamameterku  tercinta,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Prodi Ekonomi Syari’ah IAIN Kudus. 

 Sebentuk ungkapan kasih untuk orang tuaku (Bapak 

S u p a r t o n o  dan Ibu Sri Munawaroh) tersayang, kasih 

terindah yang kumiliki dalam hidupku adalah bagaimana 
kalian memberikan seluruh perhatian cinta dan do’a untukku 

yang senantiasa mengiringi langkahku. 

 Adikku (Abdullah Hisam Ali dan Muhammad Nurul Asbah) 

dan Kakakku (Yusuf Ali) yang selalu mengiringi langkahku 

untuk mewujudkan anganku. 
 Para Dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan 

kemiskinan ilmu sampai mengerti makna kehidupan. Do’a 

dan restunya senantiasa saya nantikan semoga ilmu yang telah 

diperoleh dapat diabdikan untuk perjuangan menegakkan cita-

cita “izzul Islam wa al muslimiin”. 

 Temanku, sahabatku, teman nggambleh Mbak Nila, Mbak 

Chanif, Mbak Lut, dan Mbak Ima terima  kasih  kalian  yang  

telah mengisi hari-hariku dan membuat hidupku selalu 
semangat. Solidaritas kalian takkan pernah ku lupakan. 

 Teman-teman ES-RB 2015 yang telah mengisi hari-hariku 

dengan tawa canda kalian yang tak akan pernah kulupakan. 

 Dan juga untuk semua pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan studiku. 
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aamiiiin... 

Skripsi yang berjudul: “Strategi Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah pada Pinjaman Musiman (Studi 
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bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan 
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Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 
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