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MOTTO 

“Ingatlah janjiNya, barang siapa yang bertawakal kepada ku 

niscaya kuberi jalan keluar dari setiap urusannya dan ku beri rizqi 

dan pertolongan dari tempat tak terduga dan barang siapa yang 

bertawakal kepada ku niscaya akan ku cukupi segala 

kebutuhannya” 

(Qs.At-Thalaq 65:2-3) 

“Berusahalah untuk menjadi yang terbaik, tetapi jangan pernah 

berfikir dirimulah yang terbaik” 

(Benjamin Franklin) 
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Sehingga saya mampu menyelesaikan studi S.1 saya di Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Abdul Ghofur dan 

Ibu Yuyun Rosyidah terimakasih atas semua 

pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan doa yang 

selalu dipanjatkan untuk keberhasilan putrimu ini. 

2. Adik-adikku tersayang, Hasyim Farid Abdillah dan 

Misbakhul Hidayat, terimakasih sudah menjadi saudara 

terbaikku dan selalu memberikan motivasi dan doa. 

3. Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Prodi Ekonomi Syariah. 

4. Dosen pembimbing beserta asistennya, Bapak Wahibur 

Rokhman, SE., M.SI., Ph.D dan Bapak Jadzil Baihaqi, 

M.S.A, terimakasih telah merelakan waktunya dalam 

membimbing hingga mengantarku sampai gelar 

sarjana. 

5. Para dosen yang telah memberi bekal ilmu, didikan 

dan pengalaman yang sangat berarti. 

6. Keluarga besar ES-ER16 yang selama 4 tahun 

berjuang bersama. 

7. Keluarga besar Kos Green House terimakasih atas 

kebaikannya. 

8. Sahabat-sahabatku Imam Taufiq, Fitri Alfi Rusmiyanti, 

Heninda Devi Handayani, Ella Olivia Nor Pratama, 

Safira Cahyani, Agustina Nur Hanifa, Eka Yuli 

Agustiani, Nusroh Wulandari, Siti Rohaya, dan Siti 

Syaerofah yang selalu bersama dimanapun dan 

kapanpun dalam suka maupun duka. 

9. Teman-teman KKN-IK 2019 di KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang. Farida Rahmawati, Indah Rahayuningsih, 

Luluk Alfiana, dan Akhmad Faeshol yang telah 

menjadi keluarga baruku. 

10. Keluarga besar KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

terimakasih atas ilmunya dalam dunia kerja. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpatanda ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mᾱdd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

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

 Bī ِبَ awal A/aء ᾽akhir A᾽/ɑع D/d د

 Bū بُ وَ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ف R/r ر

 fɑlɑkiy ف  ل ِكيَ  ɑbb ا بَ  Q/q ق Z.z ز

 ɑlamiy‘ ع ال ِميَ  rɑbb ر بَ  K/k ك S/s س

‘AinHamzah 

 di Belakang 

‘AinHamzah 

di-wɑqf 
 VokalRangkap الْ 

رَُ ‘ɑl-furū ال ُفُرو عَُ qɑrɑ‘ɑ ق  ر عَ   gɑirī غ ْي ِيَ  ɑl-qɑmɑr ال ق م 

سَُ ᾽ɑl-qɑḍᾱ ال ق ض اءَُ qɑrɑ᾽ɑ ق  ر ءَ  ي ئَ  ɑl-syɑms الشَّم   syɑi᾽un ش 

Kata Majemukdirangkai Kata Majemukdipisah Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

ي نَِ ي نَِ Jɑmᾱluddīn َج  اُلَالدِ  اع ةَ  Jɑmᾱlɑl-Dīn َج  اُلَالدِ   sᾱ‘ɑh س 
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