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MOTTO 

 

َ ٱ ِرضُ يُق   لَِّذيٱ َذا مَّن  اَحَسن   ًضاقَر   ّللَّ

 ١١ َكِريم   ر  أَج   ۥ  َولَهُ  ۥلَهُ  ۥِعفَهُ فَيَُض  

 

 

“Siapakah yag mau meminjamkan kepada Allah 

pinjaman yang baik maka Allah akan melipat 

gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia 

akan memperoleh pahala yang banyak.” 

(Q.S Al Hadid Ayat 11)
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1 Al-Qur’an Surah Al Hadid Ayat 11, Al-Qur’an Al-

Karim Dan Terjemahnya, (Kudus : Menara Kudus, 2015), 538 
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Alhamdulillah, rasa syukur tiada henti saya 

ucapkan kepada Allah SWT atas sebuah izin dan 

ridho-Nya dapat menyelesaikan sebuah karya besar 

yang ku perjuangkan dengan penuh tantangan dan 

kebahagiaan, walaupun karya ini tiada artinya tanpa 

doa dan support yang telah mereka berikan,  

 Teruntuk motivator terbesar dalam hidupku 

yang tak pernah jemu mendoakan, 

menyanyangiku & mencitaiku sepanjang masa, 

kedua orangtuaku Ayahanda H.Romdhon dan 

Ibunda Hj.Suharni 
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 Bapak Ibu Guru, Ustad, Ustadzah dan 
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 Keluarga Besar PUTRA PERKASA cabang 

kudus yang telah memberikan sejuta kenangan 

dan pengalaman yang terkesan pada dunia 

marketing. 

 Sahabat – sahabatku yang setia mengingatkan 

dalam hal kebajikan, Yunita Sarikhorunisa, Eni 
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impian, Kelas ESR-D IAIN Kudus angkatan 
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menyelesaikan tugas akhir skripsiku ini. Semoga 
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senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap 

langkah, keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan 

selalu dalam kehidupan. AMIIN... 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-

Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan 

kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN DAN 

PROMOSI TERHADAP MINAT ANGGOTA 

MENGGUNAKAN PRODUK SIMPANAN DI BMT 

AL-HIKMAH CABANG NGEMPLAK UNDAAN 

KUDUS” Sholawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan 

semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatNya 

hingga di yaumi qiyamah nanti. 

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan 

untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata 

(S1) di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kudus guna memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi (S.E). Atas terselesaikannya skripsi 

ini tak lupa saya mengucapkan terimakasih sedalam – 

dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan 

dalam proses  penyelesaiannya.  

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku rektor IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin penelitian 

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. Supriyadi, SH., MH., selaku dekan 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN 

Kudus, yang telah memberikan bimbingan 

dan persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Dr. Ahmad Supriyadi, S.Ag., M.Hum., selaku 

dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Ekawati Rahayu Ningsih, SH, MM., selaku 

dosen wali studi yang telah meluangkan 

waktu, memberikan motivasi, semangat, 

nasehat dan selalu mendorong penulis kearah 

yang lebih baik. 

5. Para Dosen dan seluruh Staff  Pengajar di 

lingkungan IAIN Kudus yang telah 

memberikan motivasi belajar kepada penulis 

selama menjalankan studi.  

6. Anisa Listiani, M. Ag., selaku Kepala 

Perpustakaan, IAIN Kudus beserta segenap 

karyawannya yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

mendukung penyuusunan skripsi ini. 

7. Seluruh karyawan dilingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. 

8. Kedua orangtua yang selalu memberikan 

motivasi terbesar selama studi, sehingga 

penulis dapat menyelesaikannya sesuai 

dengan harapan yang ada. 

9. Bapak Dwi Sulistyanto S.E dan Bapak Hadi 

Santoso S.E selaku Pimpinan BMT Al-

Hikmah cabang Ngemplak Undaan Kudus, 
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penelitian di BMT Al-Hikmah cabang 

ngemplak undaan kudus. 

10. Segenap staf dan karyawan BMT Al-Hikmah 
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bekerja sama selama pelaksanaan penelitian 

skripsi. 
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Karena itu, kritik dari siapapun diharapkan 

menjadi semacam suara yang dapat menyapa 

tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses kreatif selanjutnya. Namun, sekecil apapun 

makna yang ada dalam tulisan ini, besar harapkan 

ada manfaatnya baik bagi penulis sendiri, maupun 

bagi pembaca pada umumnya. 

 

Kudus, 11 September 2020 

Penulis 

 

 

Muhammad Kholil 

IM. 1520210133 

 

 

 


