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MOTTO 
 

ِنِهمۡ ِد ٱَّللَِّ َوَأيۡ تَ ُروَن ِبَعهۡ ِإنَّٱلَِّذيَن َيش  ۡ ِئَك ََل َخلَََٰق ََلُمۡ ا قَِليًلا أُْولََٰ ۡ ََثَن ۡ مََٰ
ُ َوََل يَنظُُر ِإَل ۡ أۡ ِف ٱل يِهمۡ َم ٱلۡ َيو ۡ ِهمۡ ِخَرِة َوََل ُيَكلِ ُمُهُم ٱَّللَّ َمِة َوََل يُ زَكِ   ۡ ِقيََٰ

 ٧٧ ۡ َعَذاٌب أَلِيم ۡ َوََلُم
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya 

dengan Allah) dan sumpah-sumpah mereka dengan 

harga yang sedikit, mereka tidak mendapat kebahagiaan 

(pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 

dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka 

pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan 

mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Al-Qur’an, Ali-‘Imran ayat 77, Al-qur’an dan Terjemahannya 

(Jakarta: Departemen Agama RI, Sygma, 2009), 59. 
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PERSEMBAHAN 

 

Terucap syukur Alhamdulillahirobbil ‘alamin, kehadirat Allah 

SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta inayah-

Nya. Segenap dukungan dan untaian doa yang tiada hentinya 

terucap dari orang-orang terkasih melukiskan sebuah harapan 

untuk masadepan. Dengan segenap cinta kasih dan rasa syukur 

karya ini saya persembahkan: 

1. Untuk Ibuku Djumilah yang tak lelah memberikan doa dan 

semangatnya dalam keadaan sesulit apapun, menjadi tempat 

mencurahkan keluh kesah, menjadi tempat bersandar terkokoh 

dalam setiap keadaan. 

2. Untuk pahlawan hidupkuBapak Jupri, yang tak pernah perduli 

dengan peluhnya hanya untuk mewujudkan impian anaknya.  

3. Untuk segenap keluarga besarku, yang selalu memberikan 

harapan, doa dan dukungannya dalam hidupku. 

4. Untuk Bapak M. Arif Hakim, M.Ag., selaku dosen 

pembimbing yang selalu membimbing saya dengan sabar  dan 

tulus dari mulai awal sampai akhir penyusunan skripsi.  

5. Untuk Bapak Shobirin, S.Ag., M. Ag., selaku wali dosen yang 

telah membimbing saya dari semester awal sampai semester 

akhir. 

6. Untuk sahabatku Girls Squad (Malikha, Anisa, Indah, Nila, 

Fitria) dan teman susahku (Atik, Laily, Muamaroh, Fira) saya 

ucapkan terimakasih atas cinta dan sayangnya dalam bentuk 

dukungan, doa serta semangatnya terhadap penulis. 

7. Untuk teman seperjuanganku kelas ES-E angkatan 2016 

Ekonomi Syariah yang menjadi saksi perjalananku melangkah 

ke masa depan. 

8. Untuk Almamaterku tercinta IAIN Kudus yang selalu saya 

banggakan. 

Tiada kata yang dapatterucap, hanyasebuahkaryakecil yang 

kupersembahkansebagaitandaterimaksih. Segala dukungan yang 

telah kalian berikan tak ada bandingannya dengan apapun, 

terimakasih atas semua yang telah kalian curahkan kepadaku  demi 

mewujudkan salah satu impianku. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Konsonan Tunggal Vokal 

 tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

tanda 

.ََ  M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت .. A/a 

َِ ... N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َُ . W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج . U/u 

 H/h Mᾱdd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bᾱ بَ  ᾽akhir A᾽/aء awal ‘A/‘ɑعَ  KH/kh خ

َِ  awal A/aء ᾽akhir A᾽/ɑع D/d د  Bī ِبْ

 Bū بُ وْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ف R/r ر

 fɑlɑkiy فَ َلِكي   ɑbb َأبَّ  Q/q ق Z/z ز

 ᾱlamiy‘ َعاَلِمي   rɑbb َرب   K/k ك S/s س

‘AinHamzah 

 di Belakang 

‘AinHamzah 

di-wɑqf 
 الْ 

Vokal 

Rangkap 

-ɑl اْلُفُرْوعُ  qɑrɑ‘ɑ قَ رَعَ 

furū‘ 
-ɑl اْلَقَمرُ 

qɑmɑr 
 gɑirī َغْْيِيْ 

-ɑl اْلَقَضاءُ  qɑrɑ᾽ɑ قَ َرءا 

qɑḍᾱ᾽ 
-ɑl الشَّْمسُ 

syɑms 
 syɑi᾽un َشْيئٌ 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah Tᾱ᾽ Mɑrbūṭah 

ْينِ  ْينِ  Jɑmᾱluddīn ََجَاُل الدِ  -Jɑmᾱlɑl ََجَاُل الدِ 

Dīn 
sᾱ‘ɑh َساَعةٌ 

2
 

 

 

 

 

                                                           
2 Supaat, dkk., Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana 

(Skripsi) (Kudus: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Kudus, 2019), xxxiii. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Analisis 

Strategi Promosi Islami Produk Simpanan untuk Menarik Calon 

Anggota BMT Al-Amin Cabang Mejobo Kudus” yang disusun 

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 

Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Prodi Ekonomi 

Syarih IAIN Kudus.  

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi 

panutan serta junjungan semua umat muslim. Semoga dengan kita 

selalu bershalawat kepadanya, kelak kita mendapatkan syafaa’atul 

udzma di hari akhir nanti. Aamiin. 

Pada penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga mampu 

terealisasikan. Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah 

memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan 

skripsi. 

3. Bapak M. Arif Hakim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing 

skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Segenap Dosen IAIN Kudus yang telah membekali berbagai 

ilmu pengetahuan, motivasi belajar dalam studi. 

5. Bapak H. Zaenal Anwar, S.Pd selaku manager BMT Al-Amin 

Kudus yang telah memberi izin untuk meneliti di BMT Al-

Amin Cabang Mejobo Kudus dan seluruh staf pegawai serta 

calon anggota yang membantu dan meluangkan waktunya 

kepada penulisdalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

6. Kedua orang tua dan semua keluarga tanpa terkecuali, yang 

selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa terbaik, 



 
 
 

x 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

7. Girls squad selaku teman dan sahabat yang selalu 

memberikan semangat dan doa serta teman-teman 

seperjuangan kelas ES-E Ekonomi Syariah angkatan 2016 

yang saling mendukung satu sama lain sehingga skripsi bisa 

terselesaikan. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

skripsi dan semua pihak yang mempunyai andil dalam proses 

penyelesaian studi saya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah 

diberikan, penulis hanya mampu membalas dengan memanjatkan 

doa kehadirat Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang 

berlipat ganda dari-Nya. Aamiin. 

 

 

 

Kudus, 25 Februari 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

Wafiyatus Syariah 

NIM. 1620210181 

 


