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MOTTO 
 

َثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواََلُْم ِف َسِبيِل اّللِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنبَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكلِّ  مَّ
َئُة َحبٍَّة َواّلّلُ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء َواّلّلُ َواِسٌع َعِليمٌ    ُسنبُ َلٍة مِّ

  

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 
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PERSEMBAHAN 
 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 

selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. 

Pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi 

sebagai syarat kelulusan dalam mencapai gelar strata 1 (S1). 

Keberhasilan dan kesuksesan ini tentu tidak dapat tercapai tanpa 

perjuangan dan doa. 

Kupersembahkan dan kudedikasikan skripsi ini kepada: 

1. Bapak Suyoto dan Ibu Rukmini yang selalu memberikan kasih 

sayang, pengorbanan, perjuangan, dan doa yang tidak pernah putus 

untuk saya.  

2. Kakakku Sri Utami, Nur Sholikin serta keponakanku Raffi Adhi 

Pratama Putra dan Radibka Kinta Rasyid yang selalu memberikan 

semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 

3. Dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Siti Amaroh, S.E., M.Si. dan 

Bapak Danang Kurniawan, S.E., M.M yang selalu sabar 

membimbing dan mengarahkan penyelesaian skripsi ini. 

4. Semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga persembahan kecil ini bisa menjadi persembahan yang 

membanggakan bagi bapak dan ibu atas segala jerih payah yang 

dilakukan selama ini dan memberikan berkah untuk kedepannya. Aamiin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN1
 

 

 
 

  

                                                             
1
 LPM, Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi) 

(Kudus : IAIN Kudus, 2019), xxxiii. 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, 

rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Sholawat serta salam kita 

haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi 

tauladan bagi seluruh umat manusia.  

Penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan partisipasi dari 

berbagai pihak, baik lembaga ataupun perorangan. Oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih 

kepada semua pihak yang berpartisipasi. 

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang telah 

merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus. 

3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E., M.Si. selaku Kepala Program Studi 

Ekonomi Syariah  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. 

4. Dr. Siti Amaroh, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang 

senantiasa mencurahkan tenaga, fikiran dan waktu dalam 

membimbing penulisan skripsi ini. 

5. Danang Kurniawan, S.E., MM. selaku Dosen Pembimbing II yang 

senantiasa mendampingi, memberikan arahan dan bimbingan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Kedua orangtua dan keluarga yang senantiasa mendoakan 

kesuksesan penulis. 

7. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus 

yang telah memberikan pelayanan untuk kebutuhan dalam penulisan 

skripsi ini. 

8. Segenap Dosen IAIN Kudus, yang telah memberikan dan membekali 

berbagai ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus 

yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal 

administrasi. 

10. Pengurus Yayasan Masjid Raya Baiturrahman Semarang yang telah 

membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.  

11. Sahabat penulis Citra, Dewi Ulfah, Nailis, Lilik, Werlys yang selalu 

mendengarkan keluh kesah penulis, menghibur dan memberikan 

semangat kepada penulis. 
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12. Teman-teman ES-B 2016, teman berjuang selama 4 tahun di 

perkuliahan, memberikan semangat kepada penulis dan membantu 

penyelesaian skripsi penulis. 

13. Sahabat KKN penulis Fatimah, Lia dan Fika yang selalu 

menghibur penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, 

memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 

14. Keluarga Besar Kudus Lek Amin, Lek In, Mbak Inta, Nur, Dek La, 

Dek Ya, Dek Wafa, Fasa yang menjadi keluarga kedua penulis. 

Terimakasih atas kasih sayang, ilmu dan pengalaman yang tidak 

akan terlupa. 

15. Tim Mama Azzam Store yang selalu memberikan dukungan dan 

doa demi terselesaikannya skripsi ini. 

16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena keterbatasan waktu, biaya serta kemampuan 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan 

masukan pembaca sebagai pertimbangan dalam penulisan berikutnya. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak 

pada umumnya.  

 

Kudus, 2 Oktober 2020 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

Dewi Wijayanti      
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