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PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang sangat berharga 

bagiku, khususnya: 

1. Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah 

SWT, dan Nabi Muhammad SAW yang selalu 

kuharapkan untuk menyertai setiap tapak langkahku. 

2. Untuk kedua orang tuaku, Bapak terhebat“Muh Umar 

Yasin”dan Ibu tercinta “Siti Zuliana”terima kasih atas 

segala perjuangan untuk membesarkanku sampai 

sekarang ini. Kalian berdua yang selalu mendoakan dan 

memberikan yang terbaik untukku.  

3. Kakakku tersayang M. Khoirul Anwar, kakak iparku 

Zulfa Muniroh dan adikku tercinta Siti Faridhotul Aulia 

yang selalu memberi warna dalam hidupku dan yang 

selalu mendoakanku.  

4. Seseorang yang akan menjadi pendamping sebagian 

akhir hidupku Khadiq Nahrowi, terimakasih sudah 

selalu memberikan motivasi, semangat dan doa 

kepadaku.  

5. Pembimbingku Ibu Dr. Siti Amaroh, SE. M.Si. yang 

selalu berbaik hati dan tak pernah lelah memberikan 

motivasi untukku. 

6. Dosen-dosen IAIN Kudus yang selama ini telah 

memberikan ilmunya dalam membimbingku. 

7. Pak Agung, Pak slamet, Mas Is dan seluruh keluarga 

besar PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang 
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Kudus yang banyak membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

8. Rekan organisasi ku Pak Bashrul Muna yang selalu aku 

repotkan, tak ajak kesana kemari demi tugas akhir 

perkuliahan. Keluarga IPPNU serta jamiyyah adek-adek 

yang selalu memberi semangat dan tawa kepadaku. Dan 

juga teman-teman PPL dan KKN yang telah hadir 

memberikan warna baru dalam perjalanan hidupku. 

9. .Mbak ku tersayang mba Nova dan mas Arif yang tak 

pernah lelah memberi motivasi untukku.  

10. Kawan-kawan Geng ku yaitu Nurul, Lenny, Dyan, Diah, 

Nikmah, Yunita, Nida, Shofia, Lutfia, Wanda, Zulia 

yang sudah 4 tahun ini kita selalu menghabiskan waktu 

bersama, berkumpul, bercanda dan bergembira selalu.  

11. Semua kawan dekatku, sayangku, lutfialana, chanif, 

ipeh, bashrul,vita, syafi’, mas faiz yang selalu 

memberiku semangat dan yang selalu aku repotkan.  

12. Keluarga besar kelas ES-B angkatan 2015 yang sangat 

sangat aku cintai dan aku sayangi yang 4 tahun ini kita 

selalu bersama,yang selalu temani setiap langkahku di 

suka dukaku, kalian semangat dan inspirasiku, semoga 

kita akan tetap bersama dan semoga kalian memperoleh 

apa yang menjadi angan kalian. 

13. Kawan VIRR yang terdiri dari Vivi Shofiana Savitri 

(Sipit), Fatchul Rozaq (Ciweng) dan Imam Wahyudi 

(Mamski) yang selalu memberikanku semangat dan 

terima kasih telah memberikan kecerian disetiap waktu. 
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14. Untuk semua pihak yang sudah membantu selama 

menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa doa dan dukungan 

kalian aku tak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الر حيم

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Minat 

Nasabah Memilih Dana Kelangsungan Belajar Produk Mitra 

Iqra’ Plus di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang 

Kudus”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana Strata I (satu) di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

Negeri Kudus. 

2. Dr. Supriyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E, M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

4. Dr. Siti Amaroh, S.E, M.Si., selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk 

memberikan bimbingan terbaik dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Anisa Listiana, M. Ag selaku Kepala Perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus beserta para Stafnya yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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6. Para Dosen dan Staf pengajar di lingkungan civitas akademika 

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai 

pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Dr. Selamet Susiyanto selaku Agency Director Kds-01 PT 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Kudus yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian di PT Asuransi 

Jiwa Syariah abang Kudus.  

8. Bapak Agung Sedayu, S.E, selaku Kepala Unit Administrasi 

Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Kudus 

yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi serta 

data-data yang diperlukan selama penelitian. 

9. Bapak Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa dan kasih 

sayangnya. 

10. Terima kasih untuk keluarga beserta sanak saudara yang telah 

memberikan dukungan kepada penulis. 

11. Terima kasih untuk sahabat dan teman seperjuangan kelas 

ESRB 2015 yang senantiasa memberikan semangat, dukungan 

dan inspirasi. 

12. Terima kasih untuk sahabat dan keluarga PPL dan KKN 2015 

Nilawardani, ifa dan teman-teman lainnya yang telah 

memberikan semangat dan motivasi untuk menjadi yang lebih 

baik. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, 

yang te;lah memberikan semangat, motivasi, dukungan, saran, 

inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna. Kririk dan saran selalu peneliti 
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harapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. 

Jazakumullah, Sukron Katsir.... 
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