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MOTTO 

 

‘Bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang 

diusahakannya, dan bahwasannya usahanya itu kelak akan 

diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan 

kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan 

bahwasannya kepada tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu), dan 

bahwasannya dialah yang menjadikan orang tertawa dan 

menaangis.” 

(Q.S An-Najm: 39-43)
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum.wr.wb. 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin,segala puji syukur bagi 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta 

inayahNya, yang telah memberikan kesehaatan dan kekuatan 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta 

salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW yang kita nantikan syafa’atnya besok di hari Akhir.  

Berkat karunia dan ridhoNya peneliti telah menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, 

Advertising, dan Word of Mouth terhadap keputusan menabung 

anggota di BMT USA Kantor Cabang Mindahan Wuni Batealit 

Jepara” telah berhasil disusun dengan sungguh-sungguh, sehingga 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 

satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah di Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

menemui banyak kesulitan, namun berkat rahmat dari Allah SWT, 

serta dorongan, dukungan, dan bantuan dari semua pihak, maka 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya 

dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih 

kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan arahan tentang penulisan 

skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

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

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenga, dan pikiran untuk 

memberikan ijin pembahasan skripsi ini. 

3. Dr. Ahmad Supriyadi, S.Ag., M.Hum., selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyusunan skripsi. 

4. Husnurrosyidah, S.Pd., M.E.Sy., Ak. selaku asisten 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyusunan skripsi. 

5. Anisa Listiyana, M.Ag., selaku kepala unit perpustakaan 

IAIN Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan yang 
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telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi. 

6. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus yang telah membekali ilmu pengetahuan, 

pemahaman, dan motivasi belajar, sehingga penulis 

mampu menyelesaikan studi ini. 

7. Kedua orang tua penulis, Ayah Nuril Musthofa dan Ibu 

Khazimatul Faizah tercinta yang dengan sabar dan ikhlas 

memberikan kasih sayang dan tak henti-hentinya 

mendoakanku, saudara-saudaraku yang selalu 

memberikan semangat dan doa. 

8. Semua teman-teman kelas ES-G yang selalu memotivasi 

serta memberi warna dalam hari-hariku selama kuliah di 

IAIN Kudus. 

9. Sahabat-sahabatku dan semua teman-teman yang tidak 

dapat aku sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk 

canda tawa, tangis, dukungan, nasehat, dan perjuangan 

yang telah kita lewati bersama. 

10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah memberikan bantuan fisik maupun psikis 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 

Atas segala jasa, jerih payah, pengorbanan, dan bantuan 

semuanya, penulis merasa berhutang budi, namun penulis 

tidak dapat membalas apa-apa kecuali dengan ucapan 

terima kasih dengan memanjatkan do’a. 

Jazakumullahu Khoiron Kastiron, Taqabbalallahu 

Minna wa Minkum, Taqabbal Yaa Kariim. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga 

dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan 

saran yang membangun demi kebaikan di masa-masa 

yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada 

umumnya. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum.wr.wb. 

Jepara, 14 April 2021 

Yang Menyatakan , 

 

Alfiyani Fatihatun Najah 

NIM. 1620210258  


