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MOTTO 

 
ى  َسّمّٗ َٰٓ أََجٖم مُّ ْا إَِذا تََدايَنتُم تَِدۡيٍه إِنَى  أَيُّهَا ٱنَِّريَه َءاَمنُىَٰٓ

َٰٓ يَ 

فَٱۡكتُثُىهُُۚ َوۡنيَۡكتُة تَّۡينَُكۡم َكاتُِةُۢ تِٱۡنَعۡدِلُۚ َوََل يَۡأَب َكاتٌِة أَن 

ُُۚ فَۡهيَۡكتُۡة َوۡنيُۡمهِِم ٱنَِّري َعهَۡيِو ٱۡنَحقُّ  يَۡكتَُة َكَما َعهََّموُ ٱّللَّ

 َ  َوۡنيَتَِّق ٱّللَّ

 
282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, (Q.S. Al-Baqarah: 282)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Q.S. Al-Baqarah: 282, 

Departemen Agama RI, 1999. 
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PERSEMBAHAN 

 
Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT 

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada 

hamba, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, 

kupersembahakan karya tulis ini teruntuk : 

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah 

SWT, karena hanya dengan ridho-Nya lah selalu 

kuharapkan untuk menyertai setiap tapak langkahku. 

 Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator 

hidup. 

 Terkhusus orang tuaku Bapak dan Ibuku, Suamiku 

dan anakku tercinta. Terima kasih untuk kasih 

sayang, cinta,  dukungan, motivasi serta do’anya. 

 Bapak dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 Alamameterku tercinta, Program Studi Ekonomi  

Syariah IAIN Kudus. 

 Teman - teman seperjuangan dan teman-teman KKN 

Di Desa Blora Posko Mlehoy  
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan 

ini penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini. Sholawat serta 

salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW yang berusaha kita ikuti sunnah-

sunnahnya, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya 

yang setia sepanjang zaman. 

Skripsi yang berjudul “PERAN TENGKULAK 

DALAM MEMBERI PINJAMAN DAN SISTEM 

PENJUALAN GULA MERAH DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI SYARIAH DI DESA CRANGGANG 

KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 

2020”. Ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga 

memenuhi salah satu syarat  guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata 1 (S.1) dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN)  Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak 

mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai 

pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada: 

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

Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus, yang telah memberikan persetujuan 

penyusunan skripsi ini. 

3. H. M. Husni Mubarok, SE, MM., selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak Ibuku tercinta, Suamiku dan anakku yang telah 

memberikan semangat yang sangat luar biasa khususnya 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen atau Staff Pengajar di lingkungan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai 

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu serta sahabat-sahabat terbaikku yang 

selama ini selalu memberikan yang terbaik bagiku serta 

memberikan semangat belajar dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Teman-teman KKN yang memberikan bimbingan dan 

semangatnya. 

8. Teman-temanku seperjuangan yang sama-sama 

memberikan motivasi dan semangat kebersamaan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti 

sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun 

diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa 

tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif 

berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang 

terjelma dalam tulisan inipun juga diharapkan ada 

manfaatnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada 

umumnya.      

 

Kudus, 06 Oktober 2020 

Penulis 

Liya Maratus Sholikah 

NIM : 1320210094 

 

 


