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MOTTO 

 

 

                    

   

 

“dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka 

Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 
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Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta’> 
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>n 
                  

Jama>l 

al-Di>n 
       Sa>’ah 
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KATA PENGANTAR 

 

دُ  مح ََُوَعلُ لِل ُ َُاْلَح َتِعْيح َُوبِِهَُنسح َ ُالحَعاَلِمْيح يحِنُِهَُربِّ ن حَياَُوالدِّ ىُا م وحرِالدُّ
اَلم َُعلُ  َُسيِِّدنَاَُوَموحالَنَاَُوالصَّالَة َُوالسَّ َ َنحِبَياِءَُوِإَماِمُالحم رحَسِلْيح َرِفُاْلح ىَُأشح

ُ ىُأُ ُم َمٍَّدَُوَعلُ  ِبِهَُاجح ُلِِهَُوَصحح َ بِالل ُ ِعْيح ُالََُحوحَلَُوالَُق  وََّةُِاالَُّ ِهُالحَعِليِّ
 الحَعِظيحِمُاَمَّاُبَ عحدُ 

  

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufik, hidayah serta inayah-Nya dan segenap cinta kasih sayang 

dalam setiap kehidupan makluk-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan sholawat serta salam 

selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad 

SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. 

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Al Qur’an 

tentang Pencatatan Hutang-Piutang (Studi Analisis Tafsir Al-

Misbah Karya M. Quraisy Syihab)”, ini telah disusun dengan 

sungguh-sungguh untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana srata 1 (satu) Program Studi Ilmu Al-

Qur’an Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

pengetahuan, pengarahan dan saran-saran dari berbagai pihak. 

Sehingga penyusunan skripsi ini dapat terrealisasikan. Untuk itu 

penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan ta’dzim kepada 

yang terhormat: 

1. Bapak Dr. Mundzakir, M.Ag. selaku rektor IAIN Kudus. 

2. Bapak Dr. H. Masrukin, S. Ag., M. Pd. selaku ketua 

Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus. 

3. Dr. H. Abdul Karim. selaku dosen pembimbing dan ketua 

prodi IQT  yang senantiasa meluangkan segenap waktu, 

tenaga dan pikiran dalam mengarahkan, membimbing, dan 

memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 



 

x 

 

4. Para dosen dan staff pengajar IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai macam kajian keilmuan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

5. Kedua orang tua penulis yang kami cintai, sayangi, dan 

diharap-harapkan ridhanya, yang selama ini telah 

menbiayai secara materi maupun non materi, mendidik, 

mencurahkan segenap jiwa raganya, kasih sayang dan 

perhatiannya, dan juga rangakaian doa yang senantiasa 

dipanjatkan kepada-Nya untuk penulis. 

6. sahabat-sahabat penulis yang senantiasa mengisi dan 

menghiasi hari-hari penulis dan juga mendoakan penulis. 

7. Segenep teman kelas Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir angkatan 

2016, Dema Fakultas Ushuluddin 2019, IPNU-IPPNU Desa 

Karanganyar, Karang Taruna, dan tak bisa kusebut satu 

persatu. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini, semoga amal baik yang telah diberikan kepada 

penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan dicatat 

sebagai amal shaleh di sisi Allah SWT dengan iringan doa 

jazākumullah ahsanal jazā’ jazākumullah khairan kaṡiran. 

Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang 

amat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis saat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kemashlahatan skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu membawa 

keberkahan serta kemanfaatan baik dalam kajian keilmuan, 

mu‟amalah, maupun ubudiyyah yang muta’adi min ad-Dunya hatta 

al-Akhirat, birahmatika yaa arhama ar-Rahimin. amin. 

 

 

Kudus, 28 September 2020 

Penulis, 

 

 

 

Isyfa’ Fakhal Amali 

NIM. 1630110017 

  


