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MOTTO 

ناُكم ِِبْلبااِطِل ِإالَّ أاْن  أاي ُّهاا الَِّذينا ءااماُنوا الاَتاُْكُلوا أاْمواالاُكم ب اي ْ َيا
تاُكونا ِِتااراًة عان ت ارااٍض مِ نُكْم واالات اْقتُ ُلوا أانُفساُكْم ِإنَّ هللاا كاانا 

{92}ِبُكْم راِحيًما   
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

 (QS. An-Nisa’: 29)
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1
Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 29, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian 

Agama RI, Syamil Qur’an, Jakarta, 2010, hlm. 130.  
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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 alhamdulilah dan dengan segala kerendahan 

hati, kupersembahkan 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. 

 Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

prodi Ekonomi Syariah IAIN Kudus.  

 Penyemangat hidupku, Bapak, Ibuku, Adik-adikku, Istri dan 

anakku tersayang 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. Terima kasih untuk 

semua yang kalian berikan dalam kehidupanku ini. 

 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 muslimin”. 

 Lembaga pendukung tulisan ini obyek penelitian di KSPPS 

Artha Al-Hidayah Langon Jepara. 

 Teman-teman angkatan 2014 ESR-H yang telah mengisi hari-

hariku dengan tawa canda kalian yang tidak akan pernah 

kulupakan. 

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini.  
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KATA PENGANTAR  
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Alhamduliah, puji syukur bagi Allah Swt., yang 

memberikan curahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw., 

yang telah membawa manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman 

yang berilmu. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua diakui 

sebagai umatnya dan mendapatkan syafa’at dari beliau. Amin. 

Skripsi yang berjudul : “Analisis Sistem Arisan Gugur 

Berhadiah pada KSPPS Artha Al-Hidayah (Studi Kasus di 

Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” ini 

telah disusun dengan sungguh- sungguh sehingga memenuhi salah 

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ekonomi Syariah IAIN 

Kudus.  

 Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari 

berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan material maupun spiritual. Untuk itu peneliti 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Mudzakir, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Kudus.  

3. Suhadi, M.Si.,selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga, dan pikiran dalam 

membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.  

4. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag. selaku kepala perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusanan skripsi ini.  

5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelasaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan pendidikan 

karakter, selalu memberikan keleluasaan kepada penulis serta 

saudara-saudaraku yang dengan tulus dan ikhlas memberikan 

dukungan dan doanya. 
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7. Istri dan anakku tercinta yang telah memberikan dukungan 

dan doa’nya.   

8. Segenap guru dan ustadzah penulis yang telah mentransfer 

ilmu agama dan umum mulai sejak kecil yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu.  

9. Semua teman-temanku kelas ESR-H 2014 yang senasib 

seperjuangan, terima kasih atas segala kerjasamanya, bantuan, 

saran dan kritikannya yang membangun serta kebersamaannya 

suka dan duka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

10. Semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan 

mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu.   

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan 

keterbatasan penulis. Terlepas dari itu, penulis berharap kehadiran 

karya ini bermanfaat dalam memperkaya wacana intelektual. Dan 

penulis senantiasa mengharapkan kritik kontruktif dan sarann 

inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.  

 

 

Kudus, 2 Mei 2020  

Penulis,  

 

 

 

 

M. Faris Fahrudin  

NIM 1420210280 
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