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MOTTO 
 

Dan berilah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang 
miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya 
orang-orang yang pemborosan itu adalah saudara setan dan setan 

itu sangat ingkar kepada Tuhannya. 
(QS. Al-Isra ayat 26-27) 
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Melalui karya penelitianku ini saya persembahkan setulus hati 
kepada :  
1. Allah yang telah memberikan kasih sayang-Nya, nikmat rizqy-

Nya, petunjuk-Nya dan apapun yang penulis butuhkan 
sehingga saya sampai dititik ini. Semoga Allah selalu 
memberikan kemudahan disetiap langkah saya. 

2. Ibu saya yang paling saya cintai didunia ini, yang selalu 
memberikan doa restu tiada henti, semangat, motivasi.  

3. Suami saya Yovi Widiyanto yang selalu mendukung dan 
memberi semangat. 

4. Dosen pembimbingku pak Dr. H. Sholikhul Hadi, M. Ag. dan 
pak Ridwan M.E. selaku asisten dosen, yang telah telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam 
menyelesaikan penelitian ini.  

5. Kakak saya Heni Safitri dan suami. 
6. Keponakan saya Amelia Putri, Andrea Pirlo saputra, Candra 

Putra Zovana. 
7. Intan, aditya, arifah yang selalu sabar saat tanya tanya ketika 

saya bingung. 
8. Inka, Dita April, Aliyati selaku teman sharing saat mendekati 

sidang skripsi 
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semester 1 
10. Temen-temen kelas ES-B 2017 yang banyak sekali 

memberikan suka dan duka selama kuliah. 
Semoga semua bantuan dan kebaiknya dibalas berlipat ganda 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga dalam rangka 
menyelesaikan program sarjana strata satu (S.1) penulis dapat 
menyelesaikan skripsi. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Nisbah 
Bagi Hasil, Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Minat 
Menabung Harian Nasabah Saat Masa Pandemi (Studi Kkasus 
KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera)” ini disusun guna memenuhi 
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada 
Ilmu Ekonomi Syariah di IAIN Kudus.  

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan 
bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 
penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 
menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan 
menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang 
terhormat : 
1. Bapak Dr. H. Mundzakir, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Supriyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah 
memberikan bimbingan dan persetujuan dalam penulisan 
skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Sholikhul Hadi, M. Ag. dan pak Ridwan, M.E. 
selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 
arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag., Selaku Kepala Perpustakaan 
IAIN Kudus beserta karyawannya yang telah memberikan ijin 
dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 
skripsi ini. 

5. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan IAIN 
Kudus yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta 
motivasi belajar dalam penyelesaian studi.  

6. Seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk 
memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. 

7. Segenap pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi 
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Atas segala jerih payah dan bantuan beliau-beliau diatas, 

penulis merasa berhutang budi dan penulis tidak bisa membalasnya 
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kecuali hanya bisa berdo’a semoga mereka mendapatkan balasan 
yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Aamiin. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 
mencapai kesempurnaanya. Tak ada gading yang tak retak, oleh 
karenanya kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis 
harapkan demi kemajuan dan perbaikannya pada masa mendatang. 
Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada 
khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan semoga 
menjadi amal pengabdian penulis terhadap agama, bangsa dan 
Negara. Aamiin. 
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Penulis,  
 
 
 
 
Ani Widayanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  


