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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Galuh 

Putri Rianti NIM 1620210020 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 28 Mei 2020 

 

 

 

 

 

Galuh Putri Rianti 

NIM. 1620210020 
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MOTTO 

 

 

نَ َتهُ  ُتُِنَ ٱلَِّذي ٱؤ  أَِمنَ َبعُضُكمَبعضافَليُ َؤد ِ فَِإن   ۥۗٱَّللََّ َربَّهُ  يَ تَّقِ َول ۥأَمََٰ

 
Artinya: Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu 

menunaikan amanatnya dan hendaklah bertakwa 

kepada Allah Tuhannya.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 283, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung: Sygma 

creative media corp, 2014), 49. 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah kupanjatkan syukurku kepada-Mu Ya Rabb, 

yang telah melimpahkan dan merahmatiku dalam setiap langkah 

dengan suatu kekuatan ke-Imanan, ke-Islaman, ke-Ikhsanan, 

ketakwaan, kesabaran, ketengangan hati dan pikiran serta 

keridhoan-Mu dalam memberikan izin untukku, kelancaran dan 

kemudahan menuntut ilmu serta mengerjakan karya tulis ilmiah ini 

sebagai tugas akhir kuliah dalam menempuh gelar sarjana (S1) 

Jurusan Ekonomi Syariah. Dengan rasa bahagia, karya tulis ilmiah 

ini aku persembahkan: 

1. Kepada Ibu Hariyanti dan Bapak Puger Amri Wibowo, yang 

telah menjadikanku sarjana, dengan lantunan do’a-do’anya, 

dukungannya, serta seluruh pengorbanannya dalam 

merawatku, memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas 

serta motivasi kebaikan dan semangat yang terus mengalir 

hingga saat ini. 

2. Kepada dosen pembimbing proposal, Ibu Muzzayidatul 

Habibah, ME., dan dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. 

Supriyadi, S.H., M.H., yang telah mengarahkanku dengan 

penuh kesabaran. 

3. Kepada sahabat-sahabatku kelas Ekonomi Syariah A 

angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan do’a 

untukku. 

4. Kepada seluruh pengelola KSPPS BMT PETA Cabang 

Kudus yang selalu menerimaku dengan ramah. 

5. Kepada guru TPQ, SD, SMP, SMK, Dosen IAIN Kudus, dan 

Ustadzah-ustadzahku yang sampai sekarang selalu 

mensuport, memberikan motivasi kebaikan, dan do’a-do’a 

yang mustajab untuk kebaikan peneliti. Terima kasih atas 

segala ilmu yang kalian berikan kepada peneliti. 

Kepada semua pihak yang membantuku dan setia memberikan 

semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satu per satu. 
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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) ك ت ب         

  َ = i (su’ila)  ُسئ ل      

 َُ  = u (yaz/habu)  ُي ْذه ب 

3. Vokal Panjang 

  ق ال   a> (qa>la) =ا  

   ق ال   i> (qi>la) =ا  

اُوْ   = u> (yaqu>lu)  ُي قُْول 

4. Diftong 

اَي    = ai (kaifa)   ك ْيف 

ْول   au (haula) = ا وْ   ح 

 

 

 

 

 

Catatan: 

Kata sandang [al-] pada bacaan 

syamsiyyah atau qamariyyah 

ditulis [al-] secara konsisten 

supaya selaras dengan teks 

Arabnya. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala 

keagungan dan kebesaran-Nya aku curahkan pada-Nya, atas 

limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah, inayah serta ridho-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi meskipun belum sempurna. 

Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke haribaan 

beliau Nabi Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya 

seluruh semesta alam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. 

Berkat karunia dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata 1 (S1) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan 

Ekonomi Syariah IAIN Kudus dengan judul “Desain Keamanan 

dan Pengelolaan Dana Simpanan pada Baitul Mal Wa Tamwil 

(Studi Kasus: KSPPS BMT PETA Cabang Kudus).  

Proses penyusunan, penggarapan, dan penyelesaian skripsi 

ini bukan hasil kerja keras penulis sebagai individu, namun banyak 

pihak yang berjasa dalam proses tersebut. Oleh karena itu, ucapan 

terima kasih penulis sampaikan kepada: 

1. Dr. H. Mundzakir, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

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

Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Kudus sekaligus 

dosen pembimbing peneliti. 

3. Muzzayidatul Habibah, ME., selaku asisten dosen 

pembimbing atas bimbingan yang sangat bermanfaat saat 

proses penyelesaian proposal dan skripsi ini. 

4. Muhammad Zuhri, M. Pd. I., selaku Manajer Cabang KSPPS 

BMT PETA Cabang Kudus. 

5. Segenap pengelola KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, 

Mbak Shonafa, Mbak Ulfa, Pak Sholekan, dan lainnya. 

6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Kudus, selaku pendidik kami, yang telah dengan ikhlas 

mencurahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami sejak 

semester awal hingga semester terakhir. 

7. Keluarga ESR-A angakatan 2016, selaku kawan seangkatan, 

seperjuangan, yang telah memberikan dukungan do’a dan 

semangat. Khususnya Lia Nur Azizah, teman 

seperbimbingan yang istiqomah menyemangati saya dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. 
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8. Seluruh pihak yang membantu saya dalam pemenuhan 

kelengkapan berkas penelitian, Ahlami Salsabila, Ana 

Wahyu Fandillah, Anik Setyowati, sahabat saya Annisa 

Setya Mardani, Krismania Jihannove Iftinan Firdaus, dan 

Siti Anis Jumiatun. 

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang 

berkepentingan. Karena skripsi bukan hanya sekedar tulisan kertas 

yang bertumpuk rapi, namun juga merupakan bentuk 

pertanggungjawaban moral dan akademis penulis. Oleh karena itu, 

masukan dan saran bermanfaat untuk skripsi ini sangat penulis 

perlukan. 

 

 

 

 

 

Kudus, 28 Mei 2020 

     Penulis, 

 

 

 

 

 

Galuh Putri Rianti 

NIM. 1620210020 

 

 


