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Artinya: “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai 

orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh 

ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi 

betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) 

lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar 

mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh 

tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai 

hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun 

sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian 

setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan 

(dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."
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1
Al-Qur’an Surat Yusuf Ayat 46-49, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penerjemah Al-

Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 118.    
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur alhamdulillah  dan  Dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahakan karya kecilku ini untuk : 

 

 Bapak Sukarno, dan Ibu Sukainah tersayang, kasih terindah 

yang kumiliki dalam hidupku adalah bagaimana kalian memberikan 

seluruh perhatian cita dan cinta srta do’a untukku yang senantiasa 

mengiringi langkahku. Terutama buat ibuku tercinta yang tak 

pernah lelah mendoakan aku... 

 Anak, dan istriku (Irfan Nurisshufa Dilaga, Iliana Nuriyal 

Khalwa dan Istighfaroh) yang selalu mengiringi langkahku untuk 

mewujudkan anganku. 

 Adik-adiku (Mahmud, Saiful Mujab, Lisa, Nafik) yang selalu 

memberikan motifasi 

  Teman-teman seangkatanku terutama ME.Sy 2 ‘13 yang telah 

mengisi hari-hariku dengan tawa canda kalian yang tak akan 

pernah kulupakan. 

 Teman-teman SMA I MIFDA  Jogoloyo, Demak  

 Teman-teman tercinta sahabat, petualangan seru yang kita lalui 

akan selalu menjadi memori indah dalam hidupku, semoga kita 

tetap solid dan kompak selalu. 

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantuku untuk 

menyelesaikan Tesis  ini. 

 

 

Terima kasihku untuk semua 
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KATA  PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim  

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Skripsi yang berjudul “Menabung di Pengaruh  Brand Image, Word of 

Mouth, dan Iklan, terhadap Minat BMT Se-Kabupaten Demak”. Ini disusun 

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 2 (dua) pada 

Ilmu Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan tesis ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran 

dari berbagai pihak, sehingga penyusunan ini dapat terealisasikan. Untuk itu 

peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

1.  Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan tesis ini. 

2. Dr. Adri Efferi, M.Ag., selaku Direktur Pascasarana Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin pembahasan tesis ini 

3.  Wahiburrokhman, SE, M.Si, P.hD., selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 

4. Dr. H. Yasin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan tesis ini 

5. Hj. Azizah, S.Ag, MM., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 

6. Segenap Pengurus BMT Se-Kabupaten Demak yang telah memberikan ijin 

dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.  

7. Para Dosen atau Staf Pengajar Pascasarjana di lingkungan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga 

peneliti mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini. 
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