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Artinya:”Maka ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya aku pun akan ingat

(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah

kamu mengingkari (nikmat)-Ku”. (Q.S. Al-Baqarah :152)1

1 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mushaf Asy-
Syarif, Medinah, 1971,  hlm. 23
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dalam mencapai tujuan. Sesungguhnya cinta kasih orang tua adalah pakaian kita
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An-Nasich Lc yang telah mendo’akan dan menyalurkan ilmu maupun

pengalaman beliau kepada semua santi-santriwati-Nya, terkhusus kepada

saya.

 Segenap dosen-dosen di STAIN Kudus dari semester I hingga semester VII

yang telah membimbing kami dan mahasiswa  yang lain dalam

menyelesaikan studi.

 Bapak dosen pembimbing beliau bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H yang telah

meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu dan membimbing saya

dalam menyelesaikan skipsi saya.
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 Sahabat-sahabatku yang ada di pondok pesantren Darul Ulum, terkhusus

segenap kamar 02 (ni’amy, nenot, kiki, bebeh, mb fadhil, mb luluk, etis,

yutut, zero, mb iis, chasan, uus, ela, nana, nada, hima, ka’fina, chika, mb uns)

yang selalu menemani dan memberi pengalaman maupun motivasi dalam

hidupku.

 Sahabat-sahabatku seperjuangan dan sekelas yang terkumpul di kelas EI/A

yang membantu dan menemani dari semester I hingga semester VIII

 Sahabat-sahabatku KKN KARJO (mas hasan, mas fida, mas yakut, mas miko,
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 Bapak lurah desa Karangrejo Lor beserta keluarga dan seluruh masyarakat
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 Sahabat-sahabatku PPL gelombang 3 Th . 2015 dan semua karyawan-
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membagi pengalaman, dan  membantu kami dalam mengerjakan skipsi kami.

 Semua teman-temanku yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu yang telah

membantuku selama ini.
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Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan

Hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini.

Skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Akad Murabahah Di BMT

MADE Sebagai Lembaga Intermediary”, ini disusun sebagai salah satu syarat

guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) pada STAIN Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui

pembahasan skripsi ini.
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3. Dr. Supriyadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia
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penyusunan skripsi ini.
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berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan

penyusunan skripsi ini.

6. Ibu dan ayah kandung yang langsung maupun tidak langsung telah membantu

baik moril, materiil maupun spiritual dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Ariful Husni, SE,MM selaku manajer BMT MADE yang telah

menyediakan obyek penelitian.
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Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, untuk itu saran dan kritik yang

membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.
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