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MOTTO 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras. Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap” 

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 

“Mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan menurunkan 

angka kemiskinan” 

(Ir. Joko Widodo) 

“Kesuksesan itu tidak diukur dari seberapa banyak kamu bisa 

menghasilkan uang, melainkan dilihat dari seberapa berguna kamu 

untuk orang lain” 

(M. Fatkhur Rizal)  
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat ALLAH SWT atas 

limpahan rahmat dan ridho-Nya yang telah menuntun hamba-Nya 

sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk 

ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis yang mendalam 

kepada : 

1. Kedua orangtuaku, Bapak Sukardi dan Ibu Suwanti. Terima 

kasih karena telah mendidik dan membimbingku dengan penuh 

kesabaran yang selalu bekerja keras dan tak kenal lelah. Terima 

kasih untuk doa yang telah bapak dan ibu panjatkan sehingga 

selalu mengiringi setiap langkahku. Mereka adalah orang tua 

yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka. 

Aamiin. 

2. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah 

yang selalu saya banggakan. 

3. Dosen pembimbingku, Bapak Dr. Nor Hadi, SE., M.Si., Akt., 

CA. Terima kasih telah membimbing saya dalam 

menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari awal judul skripsi 

hingga penutup skripsi. 

4. Adekku, Zahra Ardianti, terima kasih atas semangat dan 

doanya. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi 

agama, nusa, dan bangsa, serta senantiasa membahagiakan 

kedua orang tua kita. 

5. Mamasku, Muhammad Fatkhur Rizal. Terima kasih karena 

selalu memberi semangat saat saya merasa lelah, selalu 

menemani dan mendukung setiap langkahku. Semoga langkah 

dan harapan kita nanti selalu dalam ridho Allah SWT. 

6. Kedua temanku, Devi Marta Adreani yang paling rumpi dan 

Nur Hidayah yang gampang baper. Terima kasih karena kalian 

yang selalu nempel selama kuliah dari semester 1 sampai 

semester 8 ini, dan ada istilah “trio wekwek”, dimana ada hida 

pasti ada andin dan depi. 

7. Teman-teman seperjuanganku, Fandhillah, Novita, Putri, Diana, 

Eka. Terima kasih karena kalian telah menjadi tempatku 

mengeluhkan tentang bimbingan yang tidak mudah dan 

memberi semangat agar cepat selesai skripsi ini. 
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8. Teman-temanku kelas ESA’16 (Ekonomi Syariah angkatan 

2016). Terima kasih telah membuat hari-hariku selama kuliah 

menjadi lebih bermakna dan nantinya kebersamaan kita saat itu 

pasti akan saya rindukan. 

9. Teman-teman organisasi KSR (Korps Sukarela) IAIN Kudus. 

Terima kasih telah mengajariku bagaimana caranya berinteraksi 

dengan banyak orang, membantu orang tanpa pamrih, dan 

menjunjung jiwa sosial yang tinggi. 
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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 

 ا .1 
Tidak 

dilambangkan 
 {t ط .16 

 {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) ت ب     ك      

  َ = i (su’ila)  ُسئ ل      

 َُ  = u (yaz/habu)  ُي ذْه ب 

 

 



 

x 
 

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 degan teks 

Arabnya. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb.,  

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan 

rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas 

akhir skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam 

kepada Sang Baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa  

kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. 

Skripsi ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku di 

lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah dan merupakan salah 

satu bentuk hasil pemikiran pemecahan permasalahan dalam 

bidang Ekonomi guna melengkapi perolehan gelar jenjang studi 

strata satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Kudus.  

Sepanjang proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari 

bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa 

bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan rasa hormat 

dan terimakasih 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. Nor Hadi, SE., M.Si., Akt., CA. selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan waktu 

untuk membantu menyelesaikan skripsi ini. 

5. Aryanti Muhtar Kusuma, M.Si. selaku asisten dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan solusi 

terbaik untuk membantu menyelesaikan skripsi ini. 

6. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini.  

7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah membantu 

dalam memberikan informasi kepada penulis.  
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8. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada 

penulis.  

9. Kedua orang tua, Bapak Sukardi dan Ibu Suwanti serta Zahra 

Ardianti yang telah memberikan dukungan, do’a, semangat dan 

kasih sayang kepada penulis. 

10. Muhammad Fatkhur Rizal yang telah memberikan dukungan, 

semangat, dan motivasi kepada penulis. 

11. Teman-teman Ekonomi Syariah kelas A angakatan 2016 

(ESA’16) seperjuangan yang telah banyak membantu, berbagi 

ilmu dan saling mendukung dalam kegiatan perkuliahan.  

12. Teman-teman organisasi Korps Sukarela (KSR IAIN Kudus) 

yang telah banyak memberikan pengalaman yang sangat 

berarti dalam kehidupan sosial. 

13. Teman-teman KKN-IK di BMT Harapan Ummat yang telah 

memberikan pengalaman dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya kepada penulis. 

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi serta dalam menempuh studi yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

15. Teman terdekat lainnya yang sampai sekarang masih sering 

membantu.  

 

Wassalamu’alaikum wr.wb.  

  

Kudus, 21 April 2020  

Penulis, 

  

 

 

 

Andini Suryaningrum 

 


