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MOTTO 
 

                       

              

 

Artinya: 

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 

berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui.”  

(QS. Al-Baqarah: 280)
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1
 Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 280, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit 

Diponegoro, 2005), 47. 



vii 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah Robbil ’Alamin. Dengan menyebut nama 

Allah SWT Yang Maha Esa, penuh cinta dan kasihnya yang telah 

memberikan saya kekuatan dan telah menuntun dan 

menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan hasil 

karyaku ini kepada:  

1. Bapak Ahmad Syaikhu dan Ibu Aslihati tercinta, yang tiada 

pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do’a, 

dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang serta 

pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat 

menjalani setiap rintangan yang ada di depan saya. 

2. Seluruh keluargaku yang selalu mengingatkan saya dan telah 

memberikan semangat dan dukungan kepadaku. 

3. Bapak M. Arif Hakim, M. Ag., selaku dosen pembimbing yang 

selalu membimbing saya dengan tulus dan sabar dalam mulai 

awal sampai akhir penyusunan skripsi.    

4. Bapak H. Shobirin, S. Ag., M. Ag., selaku wali dosen yang 

telah membimbing saya dari semester satu sampai semester 

akhir. 

5. M. Andrianto seseorang yang selalu memberikan semangat, 

motivasi dan perhatian yang sangat luar biasa dari awal hingga 

terselesainya skripsi ini.  

6. Sahabat-sahabatku Girls Squad (Wafi, Anisa, Indah, Nila, 

Fitria) dan sahabat kecilku (Eli, Santi, Faela), terimakasih atas 

bantuan kalian, segala dukungan, semangat dan candaan yang 

kalian berikan kepada penulis.     

7. Teman-teman seperjuangan khususnya program studi Ekonomi 

Syariah kelas E angkatan 2016 

8. Almamaterku tercinta IAIN Kudus yang selalu saya 

banggakan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

Tanpatan ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

da 

 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 Mᾱdd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bᾱ ب   ᾽akhir A᾽/aء awal ‘A/‘ɑع   KH/kh خ

 Bī ِب  awal A/aء ᾽akhir A᾽/ɑع D/d د

 Bū بُ و   Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ف R/r ر

 fɑlɑkiy ف  ل ِكي   ɑbb ا ب   Q/q ق Z.z ز

 ɑlamiy‘ ع ال ِمي   rɑbb ر ب   K/k ك S/s س

‘Ain/Hamzah 

 di Belakang 
‘Ain/Hamzah 

di-wɑqf 
 Vokal Rangkap الْ 

-ɑl ال ُفُرو عُ  qɑrɑ‘ɑ ق  ر ع  

furū‘ 
رُ  -ɑl ال ق م 

qɑmɑr 
 gɑirī غ ْي ِي  

-ɑl ال ق ض اءُ  qɑrɑ᾽ɑ ق  ر ء  

qɑḍᾱ᾽ 
سُ  -ɑl الشَّم 

syɑms 
ي ئ    syɑi᾽un ش 

Kata Majemuk 

dirangkai 
Kata Majemuk 

dipisah 
Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

ي نِ  ي نِ  Jɑmᾱluddīn َج  اُل الدِ  -Jɑmᾱlɑl َج  اُل الدِ 

Dīn 
اع ة    sᾱ‘ɑh س 
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