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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur peneliti memanjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan 

kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya 

yang telah membawa risalah islam. Semoga kita termasuk golongan 

umat yang mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amiin. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pelayanan, Bagi Hasil, dan 

Promosi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan 

Mudharabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang 

Nambuhan-Purwodadi”. Skripsi ini telah direalisasikan dengan 

sungguh-sungguh guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada 

ilmu Ekonomi Syari’ah di IAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 

bimbingan, saran, dan sarana dari berbagai pihak, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat direalisasikan. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak 

terimaksih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mudhakir, M. Ag., selaku rektor IAIN Kudus yang 

telah merestui skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, SH., MH., selaku ketua Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah menyetujui skripsi ini. 

3. Bapak Karebet Gunawan.,SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan, masukan, saran, kesabaran dan ketelitian 

dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Anisa Listiana, M. Ag., selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus 

beserta seluruh petugas perpustakaan yang telah memberikan izin 

dan layanannya. 

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan civitas akdemika IAIN 

Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Paryono, Sebagai Manager di KSPPS BMT Bina Umat 

Sejahtera (BUS) Cabang Nambuhan-Purwodadi, yang telah bersedia 

memberikan informasi serta data-data yang diperlukan selama 

penelitian. 

7. Keluargaku yang tersayang, yang tanpa lelah memberikan doa, 

dukungan dan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan tepat waktu. 
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8. Semua teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh mencapai kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari siapapun 

diharapkan menjadi sapaan untuk tulisan ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses penelitian berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apapun makna yang menjelama dalam tulisan ini penulis 

berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca 

pada umumnya. Amiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

     Kudus, 6 Januari 2020 

     Penulis, 

 

 

 

 

     Zulfa Robbiatun 

     NIM 1620210225 

 


