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MOTO 

 

  “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia 

amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui”. 

(Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 216) 

Waktu diumpakan seperti pedang. Jika kalian tidak bisa mengatur 

waktu dengan efektif dan efisien sehingga waktulah yang akan 

mengatur diri kalian. 

 (Hadis Riwayat Muslim) 

Jika kamu belum bisa berpikir melupakannya siapkanlah diri mu 

untuk meraihnya.  

(Michael Jordan) 

Kemampuan seseorang sangatlah berbeda  dan setiap orang 

dilahirkan mempunyai kecerdasan masing-masing. Tapi kalau 

kalian bandingkan kecerdasan kalian dengan orang lain ini tidak 

akan membuat kalian cerdas namun membuat kalian merasa 

bodoh, lebih baik memikirkan hal yang mampu kalian lakukan 

tanpa meniru orang lain jadilah diri kalian sendiri.  

(Elbert Einstein) 
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PERSEMBAHAN 

 

 Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas syukur dan 

nikmat-Nya, yang telah memberikan kita pengampunan dan 

petunjuk-Nya. Kita telah diberikan perlidungan dari marabahaya 

dan di berikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. 

Tak lupa kepada jujungan Nabi Muhammad SAW, yang sudah 

memberikan kita tuntunan dari zaman jahiliyah menjadi zaman 

yang diridhoi Allah SWT. Yang sudah memberikan syafaatnya 

sehingga kita bisa selalu berada dalam jalan kebenaran.  

Dalam persembahan tugas akhir ini (skripsi) serta penulis 

memberikan ucapan terima kasih untuk : 

1. Untuk ayah dan ibu saya, yang sudah memberikan banyak 

kasih sayang dan kebahagiaan di dunia ini. Dan perjuangan 

kedua orang tua saya dari membesarkan saya hingga 

menjadikan saya untuk lebih baik di perguruan tinggi. Terima 

kasih atas segalanya semua rasa cinta dan sayang yang kalian 

berikan serta perjuangan kedua orang tua saya tidak akan 

pernah bisa terlupakan serta tidak bisa saya ganti dengan 

apapun.   

2. Kepada teman-teman kelas ES-G yang sudah memberikan 

semangat dan motivasi sehingga membuat saya merasa 

bangkit dan semangat menyelesaikan tugas akhir. 

Terimakasih untuk kalian, yang sudah menolong, mengasih 

saya pengarahan serta informasi yang memudahkan saya 

untuk menyelesaikan. 

3. Kepada dosen pembimbing saya terima kasih selama ini 

sudah memberikan yang terbaik buat saya. Serta meluangkan 

waktu untuk saya. Tanpa beliau saya tidak jadi apa-apa 

dengan beliau saya bisa menyelesaikan tugas saya. 

4. Serta Muhammad Irsyad yang telah memberikan semangat 

untuk melanjutkan pendidikan sarjana dengan sepenuh hati 

memberikan saran yang baik selama penulisan skripsi ini.  

5. Sahabat-sahabat saya yang sudah mendukung, mempercayai 

dan membantu saya sehingga bisa selesainya tugas akhir 

skripsi saya dengan baik.   

6. Terima kasih juga kepada mereka yang sudah meluangkan 

waktunya untuk saya dan juga terima kasih atas 

keterlibatannya dalam penyelesaian skripsi ini.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
tanpa 

tanda 

َ  . M/n م S/{s} ص T/t ت .. A/a 

َ  ... N/n ن D/{d} ض \S|Vs ث  I/i 

َ  . W/w و T/{t} ط J/j ج .. U/u 

 H/h Ma>dd ه Z/{z} ظ {H}/h ح

 KH/kh خ
 ع  

awal 
„A/‟a ء A‟/a‟ ب ا Ba> 

 D/d د
 ع

akhir 
A/a‟ ء A/a   بي  َ  Bi> 

 <Bu ب و   Y/y ي G/g غ \Z|/z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>‟nisbah ف R/r ر

 Falakiy ف ل ك ي   Abb أب   Q/q ق Z/z ز

ب   K/k ك S/s س ي   Rabb ر  ال م   a>lamiy„ ع 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waaf 
 Vokal Rangkap ال

ع   ع   qara‟a ق ر   ال ف ٌرو 
al-

furu>‟ 
ر    ال ق م 

al-

qamar 
ي ر ي    <gairi غ 

ء اء   qara‟a ق ر   ال ق ض 
al-

qad}>‟ 
س    الش م 

al-

syams 
ي ئٌ   syai‟un ش 

Kata Majemuk dirangkai 
Kata Majemuk 

dipisah 

Ta>‟ 

Marbu>t}ah 

ي ه   ال  الدِّ م   Jama>luddi>n ج 
ال   م  ج 

ي ه    الدِّ

Jama>l 

al-Di>n 
ة اع   sa>‟ah س 
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KATA PENGANTAR 

 

Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah SWT, untuk 

semua rizqi dan karunia-Nya, maka dengan seluruh ridho dan 

hidayah-Nya saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi secara baik 

serta kondisi diri yang sehat. Skripsi ini adalah penyelesaian akhir 

saya selaku mahasiswa IAIN Kudus untuk memenuhi syarat gelar 

sarjana saya.  

Shalawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita 

Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan segala 

ilmu dan pembelajaran hidup dari jahiliyah menuju kehidupan 

yang beragama Islam sehigga bisa membuat kita menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. Serta semoga kita semua mendapatkan 

syafaatnya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, berkat atas 

karunia-Nya penulis akhirnya bisa terselesainya tugas akhir ini 

yakni skripsi yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan 

tercapainya gelas Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah di Instritut 

Agama Negeri Islam Kudus (IAIN Kudus). Dengan judul skripsi 

penulis yakni “Pengaruh Riba dan Pengetahuan Produk 

Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di 

KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus”. 

Dalam mengerjakan skripsi ini, saya sudah mendapat 

banyak wawasan dan pegalaman dalam mempraktikkan ilmu 

akademis saya. Untuk seluruh yang sudah mendorong diri saya 

serta yang sudah terlibat dalam menjalani proses skripsi pada saat 

ini saya ucapkan terimakasih. Izinkanlah penulisa menyampaikan 

hormat dan terimakasih yakni kepada :  

1. Bapak Dr. H. Mudzakir, M. Ag sebagai rektor dari IAIN 

Kudus yang sudah mengasihkan kesempatan untuk saya untuk 

mengikuti tugas akhir program sarjana atau skripsi. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, MH. sebagai dekan dari Fakultas IAIN 

Kudus yang sudah mempercayai saya untuk mengikuti dan 

memberikan kelancaran mengikuti program sarjana (skripsi) 

ini.   

3. Bapak Karebet Gunawan SE, MM  sebagai dosen 

pembimbing skripsi saya, yang tsudah merelakan dan 

meluangkan waktunya, tenaganya serta pemikiran dalam 
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mengarahkan dan  membimbing dalam penyusunan skripsi 

ini. 

4. Serta beberapa staf dari Fakultas IAIN Kudus yang sudah 

memberikan waktu dan kesempatan membantu surat 

menyurat.  

5. Bapak Basuki Abbdullah selaku manager dari KSPPS Mutiara 

Ummat Sejahtera Besito Kudus. 

6. Bapak Muhammad Sarjito selaku pendamping lapangan serta 

karyawan dari KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera Besito 

Kudus yang sudah memberi informasi yang luas dan benar 

mengenai semua informasi yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan tugas skripsi saya. 

7. Bapak atau Ibu dosen serta staf dari IAIN Kudus yang sudah 

bersedia siap siaga akan informasi untuk penyelesaian 

penulisan skripsi. 

8. Ayah dan Ibu saya serta semua anggota keluarga yang tidak 

jenuh mendukung secara non material maupun materil 

sehingga penulisan skripsi berjalan lancar . 

9. Seluruh responden pada penelitian ini yang sudah 

meluangkan dan menjadi obyek saya dalam penelitian untuk 

mengmpulkan data lapangan yang saya butuhkan. 

10. Beserta semua orang terlibat secara langsung atau tidak dari 

awal pelaksanaan tugas skripsi sampai terselesaikannya 

skripsi saya.  

 Setelah selesainya tugas akhir ini saya mengetahui jika 

skripsi saya terlalu kurang dari sempurna juga sangat dibutuhkan 

perbaikan bersama. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran 

dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini di zaman yang 

mendatang.  Diharapkan skripsi penulis terdapat pembelajaran dan 

referensi untuk semua terutama untuk peneliti selanjutnya dan 

pembaca lainnya, Amiin. 

 

Kudus, 30 September 2020 

Penulis,   

 

 

 

Ditya Aulia Ochtarani 

1620210231 

 


