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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Raegita Intar L. Putri NIM 1520210054 menyatakan 

dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

Kudus, 6 Agustus 2019 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

Raegita Intar L. Putri 
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MOTTO 

 

 

                      

 “Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan 

membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala 

sesuatu. 

 

              
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

kesanggupannya” 
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Dengan mengucapkan alhamdulillah dan dengan 

penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti 

persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku (Bapak Teguh dan Ibu Ari) yang 

senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat baik 

secara moril maupun materiil 

2. Kakakku (Marta) dan adek-adekku (Husain, Ashifa, dan 

Rehan) yang selalu memberikan dukungan dan ejekan 

bila tidak segera wisuda 

3. Sahabatku (Fai’zah) yang selalu memberikan arahan, 

bantuan, dan semangat, walupun dia mendahuluiku 

wisuda  

4. Temanku (Vera) yang mengiming-ngimingi hadiah 

keren agar aku bisa menyegerakan wisuda dan Temanku 

(Imay) yang selalu memberiku dukungan. 

5. Para penyemangatku EXO, Wanna One, Day6, Stray 

Kids, NCT, dan semua idolku yang selalu membuat aku 

lebih bersemangat  

6. Teman-teman ES-RB angkatan 2015, kalian sungguh 

luar biasa 

7. Teman-teman PPL dan KKN terutama (Mumun, Ilma, 

Ika dan Mika) yang berencana wisuda bersama tapi 

gagal karna Mika sudah mendahului wisuda  

8. Semua pihak yang turut memberikan semangat, 

dukungan, dorongan, arahan dan semuanya yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu 
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan 

kali ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung 

Muhammad SAW, semoga kelak kita termasuk daam 

golongan umatnya dan mendapat syafaat di Yaumul 

Qiyamah. Aamiin. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Manfaat, 

Persepsi Kemudahaan, dan Pengetahuan Produk 

terhadap Minat Penggunaan Electronic Money (E-money) 

Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Produk E-money 

Paytren)”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) 

dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Syariah 

dan Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan 

motivasi, bimbingan, saran, masukan, tenaga dan doa, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat 

pada waktunya. Untuk itu peneliti menyampaikan terima 

kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi 

ini dapat berjalan lancar dan terselesaikan. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., MH., selaku Dekan fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah 

memberikan kemudahan dalam hal perizinan yang 

terkait dengan penelitian skripsi ini. 

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

Ekonomi Syariah yang memberikan persetujuan skripsi 

ini. 

4. Dr. Abdul Jalil, S.Ag, M.EI., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga 

peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Para mitra Paytren dan non mitra yang telah ikut 

berpartisipasi dalam pengisian kuesioner sehingga 

peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini, sehingga 

dapat berjalan dengan lancar. 

7. Bapak ibu yang selalu melimpahkan doa dan selalu 

memberikan semangat, bantuan moril maupun materiil 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman seangkatan yang sama sama memberikan 

motivasi dan semangat kebersamaan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu yang mendukung peneliti hingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini 

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat 

membangun sebagai bahan dalam proses penelitian 

selanjutnya dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca. Aamiin. 
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