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MOTTO 

َّ َاْن  َنُكْم ِ� ْلَبا ِطِل ِاآلَّ َ�َيـَُّها اَّلِذْيَن َاَمنـُْوا الَ َ�ُْكُلْوا َاْمَوا َلُكْم بـَيـْ

ُفَسُكْم  ○َتُكْوَن ِجتَا رًَة َعْن تـََرا ٍض ِمْنُكْم  ُلْوا اَنـْ ِانَّ  ○َوَال تـَْقتـُ

 َهللا َكا َن ِبُكْم رَِحْيًما

 Artinya: 

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." 

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil”, Jurnal Ilmiah Syari’ah 17, 

No. 2 (2018): 249 
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PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya tulis skripsiku ini teruntuk 
orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-

Nya. Bagi mereka yang tetap setia menemani perjalananku 
dan menemani prosesku dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Puji syukur alhamdulillah dan dengan segala kerendahan 

hati, kupersembahkan karya kecilku ini untuk : 
 Persembahan yang tertinggi kepada Allah SWT, karena 

dengan ridho-Nya lah selalu selalu kuharapkan untuk 
menyertai setiap langkahku. 

 Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator kehidupan. 
 Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
 Sebentuk ungkapan kasih untuk orang tuaku mami dan 

papi tersayang, kasih terindah yang pernah kumiliki dalam 
hidupku adalah bagaimana kalian memberikan seluruh 
perhatian dan do’a untukku yang senantiasa mengiringi 
langkahku. 

 Dosen pembimbing Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si 
dan asisten dosen pembimbing Noor Fatmawati, M.Pd, 
terimakasih telah membimbingku sehingga 
terselesaikannya skripsiku ini. 

 Teman-teman Ekonomi Syariah (A) 2016, terutama 
Srikandi ES A (Fandhillah, Mimi, Rahma, Ranca, Fatim, 
dan Mak Ita), terimakasih untuk 4 tahunnya yang berwarna. 

 Racana Sunan Kudus – Rabi’ah Al-Adawiyyah, terutama 
sahabat-sahabat racanaku (Fandhillah, Tatul, Nana, Siska, 
Ami dan Nanang) yang selalu memberikanku pelajaran 
bagaimana cara membagi waktu dengan baik.  

 Seseorang yang senantiasa memberiku semangat dalam 
mengerjakan skripsi ini, dan yang memberi dukungan 
semangat serta rasa nyaman. 

 Dan juga untuk semua pihak yang membantu dalam 
menyelesaikan studiku. 

Semoga persembahan kecil ini bisa menjadi 
persembahan yang membanggakan serta membawa 

harapan kejalan yang penuh berkah dan terwujud. Aamiin.. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Keputusan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  P  dan K 
 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 

1. Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
 {t ط .Tidak dilambangkan  16 ا .1 
 {z ظ .B 17 ب .2
 ‘ ع .T 18 ت .3
 g غ .s/ 19 ث .4
 f ف .J 20 ج .5
 q ق .h} 21 ح .6
 k ك .Kh 22 خ .7
 l ل .D 23 د .8
 m م .z/ 24 ذ .9

 n ن .R 25 ر .10
 w و .Z 26 ز .11
 h ه .S 27 س .12
 ’ ء .Sy 28 ش .13
 y ي .s} 29 ص .14
    {d ض .15

2. Vokal Pendek     
 َ◌ = a (kataba)    َِكتَب     
 ِ◌ = i (su’ila)  َُسئِل      
 ُ◌ = u (yaz/habu)  ُیَْذَھب 

3. Vokal Panjang 
  قَالَ  a> (qa>la) = اَ 
   قِالَ  i> (qi>la) = اِ 

اُوْ   = u> (yaqu>lu)  ُیَقُْول 
4. Diftong 

اَيْ   = ai (kaifa)  ََكْیف 
 َحْولَ  au (haula) = اَوْ 

 

 

 

 

 

Catatan: 

Kata sandang [al-] pada bacaan 
syamsiyyah atau qamariyyah 
ditulis [al-] secara konsisten 
supaya selaras degan teks 

Arabnya. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa manusia dari zaman Jahiliyyah  menuju zaman yang 
Islamiyah. Semoga kelak di yaumul qiyamat kita semua diakui 
sebagai ummat-Nya dan mendapatkan syafaat dari beliau, 
aamiin.. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Produk, Lokasi, dan 
Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Terhadap Minat 
Menabung Ulang Anggota BMT Lumbung Artho Jepara” 
ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam 
Negeri Kudus. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini 
tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bantuan, 
saran dan arahan dari berbagai pihak, yang secara langsung 
maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material 
maupun spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak 
terima kasih kepada: 
1. Dr. H. Mundakir, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 
2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi 

Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
4. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 
dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Noor Fatmawati, M.Pd. selaku Asisten Dosen yang telah 
bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan 
skripsi ini. 

6. Anisa Listiana, M. Ag. Selaku Kepala Perpustakaan Institut 
Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 
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layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 
skripsi ini. 

7. Para dosen/staf pengajar di Program Studi Ekonomi Syariah 
yang banyak memberikan pengetahuan dan ilmu yang 
bermanfaat. 

8. Manager BMT Lumbung Artho Jepara Bapak M. Khafid 
S.HI, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih 
banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena itu, 
kritik dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara untuk 
kedepannya. Namun, apapun yang ada di dalam skripsi ini 
diharapakan ada manfaatnya.  

 
Kudus, 17 Februari 2020 
Penulis, 

 
 
 
 

Siti Maria Ulfa 
NIM: 1620210027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




