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SURAT PERNYATAAN

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Ni’mah, NIM. 1420310008 menyatakan dengan susungguhnya bahwa 

skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan

2. Tidak berisi material yang perah ditulis orang lain kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam 

penulisan skripsi ini. 

 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SURAT PERNYATAAN 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Alfiyatun 

1420310008 menyatakan dengan susungguhnya bahwa 

Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

Tidak berisi material yang perah ditulis orang lain kecuali informasi 

at dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 
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MOTTO 

                   

       

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Surah Al-Jumu’ah: 10) 

                    

   

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah 

di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S Al-

Mulk: 15) 

 

“Salah satu tanda kebahagiaan dan kesuksesan adalah tatkala seorang 

hamba semakin bertambah ilmunya maka semakin bertambah pula sikap 

tawadhu’ (rendah hati) dan kasih sayangnya. Dan semakin bertambah 

amalnya maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. 

Setiap kali bertambah usianya maka semakin berkuranglah ketamakan 

nafsunya” ( Ibnul Qayyim al-Jauziyah) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dalam setiap perjalananku untuk meraih sebuah kesuksesan tentu 

tidak akan lepas dari peran orang-orang yang sangat berharga, yang 

memberikan semangat, do’a, dan juga dukungan. Untuk itu saya 

persembahkan semua ini kepada: 

 Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi dan 

cintai yang telah memberikan dukungan moril maupun materi 

serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada 

kata seindah do’a dan tiada do’a yang khusyu’ selain do’a yang 

terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah 

cukup untuk membalas segala jasa dan kebaikan orang tua, 

karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian 

bapak ibuku. 

 Keluarga dan saudara saya, yang senantiasa memberikan 

dukungan, semangat senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, 

terimakasih untuk semuanya dan sayangku untuk kalian. 

 Dosen Pembimbing (Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag), Bapak dan 

Ibu Dosen semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 

yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya 

untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan 

dan ilmu yang tiada ternilai harganya dengan penuh kesabaran. 

Terimakasih atas segala jasa kalian, dan semoga Allah membalas 

sagala kebaikan dan jasa Bapak dan Ibu Dosen sekalian. 

 Almamaterku IAIN Kudus, yang telah memberikan naungan 

ilmu, fasilitas, dan pengalaman yang sangat berharga. 

 Teman-teman semua MBSA’14, PPL, KKN, teman seangkatan, 

dan sahabat serta teman dekat semua yang saya sayangi, 

terimakasih atas semangat, dukungan dan bantuan kalian semua, 

kenangan manis yang telah terukir selama ini dan juga 

perjuangan dan kebersamaan bersama. 

Akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-

orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

berguna untuk penulis sendiri dan juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan 

di masa yang akan datang. Aamiiin ya rabbal ‘alamin. 

 



vii 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT dengan ucapan Alhamdulillahi 

robbil ‘alamin, yang telah mencurahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya 

serta telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan puji syukur atas segala 

kebaikan dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan 

mengabulkan segala do’a. Penulis sadar bahwa segala sesuatu yang 

dilakukan tidak akan terjadi kecuali atas izin dan kehendak-Nya. 

Iringan sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kehadirat 

baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para 

pengikutnya yang setia. Atas jasa dan perjuangan besar Beliau penulis 

dapat menikmati sedikit ilmu pengetahuan tentang ajaran dan tuntunan 

Islam. 

Dengan mengucakan alhamdulillah, skripsi ini telah disusun judul 

“Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Kecil di Toko 

Al-Madina Wedarijaksa Pati”. Yang telah disusun dengan sungguh-

sungguh sehingga dapat memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syari’ah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus. 

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan, 

bantuan, saran serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis mengucapkan 

terimakasih dengan hati yang tulus kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Ketua IAIN Kudus serta selaku 

Dosen pembimbing dalam pembuatan proposal dan skripsi,yang 

telah merestui penulisan skripsi ini serta mengarahkan, 

membimbing dan mengoreksi skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik. 

2. Dr. Supriyadi, SH. MH., selaku Ketua Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan 

dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bapak dan Ibu Dosen yang mengampu selama perkuliahan yang 

telah membimbing dan memberikan ilmunya sehingga penulis 

bisa mendapatkan pengetahuan selama perkuliahan ini. 
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4. Terimakasih buat Almamaterku IAIN Kudus, disamping sebagai 

tempat belajar dan mencari ilmu, juga bersosialisasi dengan 

banyak orang, yang berkontribusi terhadap keberhasilanku serta 

memberikan fasilitas dan pengalaman yang sangat berharga. 

5. Kepegawaian kajur, akademik juga kepegawaian perpustakaan 

IAIN Kudus atas segala pelayanan yang telah diberikan. 

6. Kepada pemilik Toko Al-Madina Wedarijaksa Pati yang telah 

memberikan ijin tempat dan waktu untuk melakukan penelitian 

dalam pembuatan skripsi ini. Serta para karyawan yang 

membantu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

penelitian. 

7. Kepada kedua orang tua, bapak, ibu serta keluarga semua yang 

sangat saya cintai dan sayangi. Terimakasih atas segala kasih 

sayang, dukungan serta do’a yang telah kalian berikan sehingga 

dapat memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 

8. Terimakasih kepada teman-teman MBS A, PPL, dan KKN serta 

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan 

dukungan dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Namunpenulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. 

 

 

 

 

 

Kudus, 30 Maret 2018 

Penulis, 

 

 

 

 

Alfiyatun Ni’mah 

NIM : 1420310008 

 

 



ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

tanda 

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mādd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 KH/kh خ
 عَ 

awal 
‘A/‘a ء awal A׳/a׳  َ� Bā 

 D/d د
 ع

akhir 
A’/a’ 

 ء

akhir 
A/a  ِْيب Bî 

 Bū بُوْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 nisbah ׳F/f Tasydîd Yā ف R/r ر

Falaki فَلَِيكّ  Abb َاب�  Q/q ق Z/z ز

y 

ālami‘ �َالَِميّ  Rabb َرّب  K/k ك S/s س

y 

‘Ain/Hamzah 

di belakang 

‘Ain/Hamzah  

di-waqf 
 Vokal الْ 

rangkap 

-al الُْفُروعُ  qara’a قََرعَ 

furū’ 
 الْقََمرُ 

al-

qama

r 

 �َْريِيْ 
gairî 

-al الْقََضاءُ  a׳qara قََرءَ 

qaḍā’ 
ْمُس  -al الش�

syam
 ٌ�ْ u׳syai ش�َ

n 
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s 

Kata majemuk 

dirangkai 
Kata majemuk dipisah 

Tā’ 

marbūṭah 

�ْنِ  �ْنِ  Jamāluddîn َمجَاُل اّ�ِ -Jamāl al َمجَاُل اّ�ِ

Dîn 
 sā’ah َسا�َةٌ 

 
  


