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MOTTO 

 

                       

 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. 

(Q.S Al Imran: 139) 
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PERSEMBAHAN 

 

Ucapan rasa syukur Alhamdulillah ku panjatkan kehadirat 

Allah SWT, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW 

semoga syafa’at beliau selalu menyertai penulis di dunia dan 

akhirat. Amiin. 

  Segenap kasih dan sayang yang tak pernah kubalas, 

sehingga hanya ku ungkapkan terimakasih. Melalui kaya kecil ini 

yang penulis persembahkan setulus hati, kepada: 

1. Teruntuk jiwa yang terindah, kedua orang tuaku Bapak 

Mustajab dan Ibu Nur Ko’idah yang telah memberikan cinta 

dan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa terbaik, 

senantiasa menyemangatiku dalam setiap langkahku. 

Terimakasih atas segala ketulusan dan pengorbanan, tanpamu 

aku bukan apa-apa, doa restu kalian yang senantiasa menjadi 

penyejuk dan kemudahan langkahku menuju jalan ridha-Nya. 

2. Teruntuk adik-adik tersayang Ali Ivan Adriansyah, 

Mayyunda Fatimatuz Zahra, si imutku Kanzia Ranya Zanitha, 

dan keluarga besar yang selalu membuatku giat dan 

termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Teman terindah, tempatku berkeluh kesah Moh. Roisul 

Basyar Ali Zuhdi yang selalu menyemangatiku, 

memotivasiku, membantu dan selalu ku repotkan dalam 

segala hal. Terimakasih telah membersamai dalam proses 

penyelesaikan skripsi ini.  

4. Teruntuk pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang, terkhusus 

Bapak Heri, Bapak Miftah, Ibu Fitri, dan segenap anggota 

KSPPS BERBAGI yang telah meluangkan waktunya dan 

senantiasa membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Singo Squadku. Eka, Idah, Widya, Resti, Nana, terimakasih 

atas kebersamaan yang kita mulai dari awal perkuliahan 

sampai akhir kita berproses di bangku perkuliahan, yang 

selalu membersamai dalam setiap perjuangan, canda tawa 

kalian, kebersamaan kita, keakraban kita semoga terjalin 

sampai tua, meskipun terhalang jarak dan waktu.  

6. Generasi Kacang. Eryna, Rosid sekalian mbak Riris, Zulham, 

terimakasih atas segala pergibahan duniawi yang unfaedah 

pastinya. Tanpa kalian prosesku tidak semenarik ini. 
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Semangat berjuang teman, terimakasih atas segala kejulidan 

yang ada. 

7. Teman-teman cantikku Tari, Hani, Fitrotun, Luluk dewi, 

Indri, Linda, Rini, Shinta, Siska, Satik, Reni, Satul. 

Terimakasih atas segala motivasi dan dukungan dalam 

menyelesaikan perjuangan ini. 

8. Adik-adikku tersayang Zika, Tirtha, Septi, Arini Napis, 

Bagus, Unna, Marom, Laili, Ayunda, Aini, Nova, Rafi dan 

semua adik-adikku di Prodi Perbankan Syariah. Terimakasih 

telah membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman seperjuanganku Perbankan Syariah angkatan 2017, 

terkhusus Perbankan Syariah A, terimakasih untuk 

kebersamaannya, kisah-kisah perjuangan kita, semangat 

kalian. Semoga silaturrahmi ini tetap terjaga dan sukses untuk 

kita semua. 

10. Teman-teman KKN-IK DR Kelompok 174 atas pengalaman 

dan kerjasamanya selama dua bulan meskipun secara virtual, 

semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua.  

11. Organisasiku tempat berprosesku HMPS Perbankan Syariah, 

terimakasih atas segala pengalaman dan kisah-kisah hebat 

selama 2 periodenya, berbagai perjuangan dan pengorbanan 

telah kita lewati, tanpa kalian mungkin kisahku tidak akan 

semenarik ini. 

12. Terimakasih kebersamaannya orang-orang hebatku di SEMA 

FEBI IAIN Kudus 2020, kalian semua baik, kalian semua 

hebat, penuh dengan semangat yang tinggi. 

13. Semua pihak yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, 

semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya serta kesabaran dan ketabahan bagi kita semua 

untuk menaungi hidup yang lebih baik. 

 Terimakasih sebesar-besarnya untuk kalian semua, saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua. Semoga karya ini 

dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan 

di masa yang akan mendatang. 
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 Alhamdulillahi Robbal ‘Alamiin, puji dan syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Strategi Pemberdayaan Anggota Non 

Performing Financing pada Masa Covid-19 di KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang Jepara”. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan 

bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-

besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kuasa-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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selama menempuh studi. 
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selalu meluangkan waktu ketika penulis membutuhkan tanda 

tangan untuk KST. 
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pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu tenaga 

dan fikiran untuk memberikan bimbingan pengarahan dalam 

penyususan skripsi ini. 

7. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus telah 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara yang telah 

mengizinkan atas penelitian yang dilakukan dan membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu serta keuarga besar dan orang terdekat yang 

telah memberikan doa, dukungan moril maupun materil 

dalam penyususan skripsi ini mudah-mudahan Allah SWT 
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10. Semua sahabat dan teman-temanku yang selalu bersama 

dalam setiap canda dan tawa. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan 

semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat 

balasan pahala dari Allah SWT. 

 Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. 

Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan untuk 

membangun skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap dari 

hati yang paling dalam semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua amiin. 

 

Kudus, 28 April 2021 
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