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MOTTO 

 

 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن  َوَستُ َردُّوَن ِإََلٰ  ۖ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اَّلله
ُتْم  َ ْ َمُلونَ  َ  َدِ  فَ يُ نَ  ُِّ ُكْم ِ َ  ُ ن ْ  َع اِِ اْلَ ْيِ  َوالله

 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.1 

  

                                                             
1
Al-Qur’an, At-Taubah ayat 105, Al-Qur’an Terjemahan, (Kudus : 

Menara Kudus, 2006), 203 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sholawat serta 

salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. 

Pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir 

skripsi sebagai syarat kelulusan dalam mecapai gelar strata1 (S1). 

Keberhasilan dan kesuksesan ini tentu tidak dapat tercapai tanpa 

perjuangan dan doa. 

Kupersembahkan dan kudedikasikan skripsi ini kepada : 

1. Bapak Syakuri dan Ibu Siti Aminah yang selalu memberikan 

kasih dan sayangnya, pengorbanan, perjuangan, serta doa yang 

tidak pernah putus untuk saya. 
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Ziyadussalam yang selalu memberikan semangat dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

3. Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. Yasin, M.Ag yang 

selalu bersabar dalam membimbing dan mengarahkan 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga persembahan kecil ini bisa menjadi persembahan yang 

membanggakan bagi bapak dan ibu atas segala jerih payah yang 

dilakukan selama ini dan memberikan berkah untuk kedepannya. 

Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya untuk kita semua. 

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi seluruh umat 

manusia.  

Penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan partisipasi dari 

berbagai pihak, baik lembaga ataupun perorangan. Oleh karena itu, 

penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih 

kepada semua pihak yang berpartisipasi. 

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Mundzakir, M.Ag selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

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

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. 

3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E., M.Si. selaku Kepala Program 

Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Kudus. 

4. Bapak Dr. H. Yasin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

dalammembimbingan dan mengarahkan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Kedua orangtua dan keluarga yang senantiasa mendoakan 

kesuksesan penulis. 

6. Ibu Anisa Listiana, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan pelayanan 

perpustakaan untuk kebutuhan dalam penyusunan skripsi 

ini.  

7. Segenap Dosen IAIN Kudus yang telah memberikan dan 

membekali berbagai ilmu pengetahuan serta motivasi 

belajar selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Kudus yang telah memberikan pelayanan dengan baik 

dalam hal administrasi. 

9. Pengurus BMT Muamalat Mulia Kudus yang telah 

membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
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10. Bapak dan Ibu pedagang di Pasar Bitingan Kudus yang 

telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Sahabat penulis, Dewi Ulfah Anggraeni, Dewi Wijayanti, 

Lilik Intan Sari, Nailul Chusnafida, Nida Khairunnisa, 

Octaviani Sukowati, Nofa Eli Saputri, Nur Ihsanatul 

Aulida, dan Trisda Indah Pratiwi yang selalu mendengarkan 

keluh kesah penulis, menghibur, dan memberikan semangat 

kepada penulis. 

12. Teman-teman ES-B 2016, teman berjuang selama 4 tahun 

dalam perkuliahan, memberikan semangat kepada penulis 

dan membantu penyelesaian skripsi penulis. 

13. Sahabat KKN penulis, Risa, Muntafi’ah, Husna, dan Nawa 

yang selalu menghibur dan mendengarkan keluh kesah 

penulis, serta memberikan semangat dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

14. Keluarga besar dari Alm. Mbah Pardi, Almh. Mbah Parsini, 

Alm. Mbah Abdul Salam, dan Mbah Sumiyati yang telah 

memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.  

15. Seluruh Pengurus Zahir Mania Kudus dan Tim Corby Shop 

yang selalu memberikan semangat dan doa demi 

terselesaikannya skrispsi ini. 

16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan 

dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu, biaya serta 

kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala 

bentuk saran dan masukan pembaca sebagai bahan pertimbangkan 

dalam penulisan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca dan semua pihak pada umumnya. 
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