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Motto 
 

ُ ِبِه َطرِيًقا ِمْن طُُرِق اْْلَنَّةِ   َمْن َسَلَك َطرِيًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما َسهََّل اَّللَّ
“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah 

akan memudahkan baginya jalan ke Surga”.  

(H.R. Ibnu Majah & Abu Dawud) 

 

 

Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang masih 

terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. 

(Mario Teguh) 
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PERSEMBAHAN 

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat 

dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang 

selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Bagi mereka yang tetap setia berada di 

ruang dan waktu kehidupan. 

Puji syukur alhamdulillah dan Dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahakan karya kecilku ini untuk : 

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak 

langkahku.  

 Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup. 

 Alamameterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi 

Ekonomi Syariah STAIN Kudus. 

 Untuk penyemangat hidupku, bapak dan ibuku tersayang (Bapak Kodiran 

dan Ibu Sumik), yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia 

mendampingi, dan membimbing perjalanan dari kecil hingga sekarang ini, 

yang selalu memanjatkan doa untuk putra-putri nya di dalam setiap 

sujudnya. Terimakasih karena kalian aku bisa mencapai pendidikan sampai 

sekarang ini. Terimakasih untuk semua yang kalian berikan dalam 

kehidupanku ini.   

 adekku Anni Khoirunnisa’ dan Dewi Fatimatuzzahro’, Terimakasih kalian 

semua  yang selalu mengiringi langkahku untuk mewujudkan anganku. 

 Untuk seseorang yang terspesial yang telah menemani perjalanan hidupku, 

terimakasih untuk waktu, tenaga, saran-sarannya, support, bantuan dan 

semua yang engkau berikan selama ini. 

 Untuk guru-guru aku mulai dari TK, SD, DINIYAH, SMP, dan SMA 

terimakasih telah diberikan ilmu yang tak ternilai banyaknya. 

 Para Dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan kemiskinan ilmu 

sampai mengerti makna kehidupan. Doa dan restunya senantiasa saya 

nantikan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diabdikan untuk 

perjuangan menegakkan cita-cita “izzul Islam wa al muslimiin”.  
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 Untuk lembaga pendukung tulisan ini obyek penelitian di Desa Golan 

Tepus. 

 Teman-teman EI B 2012 dan temen-temen KKN Posko 18 Desa Jakenan 

yang telah mengisi hari-hariku dengan tawa canda kalian yang gak akan 

pernah kulupakan.  

 Untuk sahabatku kuliah Lutfi Mubarok, Alamul Huda, Diyah (Gembul) dan 

orang yang spesial Lailatul Qomariyah, makasih sudah menyemngati aku 

yang selalu ada dikala susah maupun senang.  

 Teman-teman KKN, dll yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, Tak lupa 

juga kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah 

Dengan Sistem Muzaraah Di Desa Golan Tepus”  ini telah disusun guna 

memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) 

pada jurusan  Syariah ES Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus . 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah berkenan 

memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

penulisan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc. M.S.i, selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi islam STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam 

penulisan skripsi ini. 

3. Abdul Haris Na’im, S.Ag, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah 

memberi pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesainya skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM. selaku Kepala Unit Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak dan ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan selama masa kuliah. 

6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Prodi Ekonomi Syariah dan Seluruh 

karyawan perpustakaan STAIN Kudus. 




