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MOTTO 

 
“Terkadang aku merasa lelah melihat teman-teman ku sudah 

melangkah jauh melebihi diriku, mencoba menyamai kecepatan 

mereka membuat aku kesulitan bernafas, dan kemudian aku 

menyadari bahwa langkah ku dan mereka berbeda. Hal yang 

membuat bertahan adalah janji yang kubuat kepada diriku sendiri; 

perlahan-lahan, aku akan melangkah dengan kecepatan ku sendiri 

dan dengan yakin.” – Kim Seok-jin 

“Kita dilahirkan untuk menjadi nyata bukan untuk menjadi 

sempurna. Jangan menyerah dahulu, ini belum sampai akhir. Tidak 

ada yang tahu, apa yang menunggu kita dalam hidup. Kita harus 

melakukan yang terbaik hingga akhir.” – Min Yoon-gi 
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PERSEMBAHAN 

 
Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah 

memberikan taufiq dan hidayah-Nya serta ijin berjuang di jalan-

Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang telah melakukan segenap misi perjuangan 

dari masa jahiliyah hingga masa pencerahan Islam. Dari Perjalanan 

yang telah tertempuh, dinamika kehidupan yang harus 

menggempurku, sebuah karya kecil ini saya persembahkan kepada: 

1. Hanya kepada Allah SWT persembahan tertinggi, dengan karya 

ini menjadi pembelajaran bagi saya dan selalu memberikan 

kemudahan di luar dugaan. Tidak lupa, suri teladan bagi umat 

manusia Nabi Muhammad SAW, semoga suluh perjuangannya 

terilhami oleh umat-umat-Nya. 

2. Kedua orangtua ku Bapak Sumani Anto dan Ibu Lilis Suryani, 

yang saya cintai dan tidak terganti, doa-doa terbaik yang selalu 

dilangitkan dan dipanjatkan tiada henti untuk anak-anaknya. 

3. Kakak ku tercinta Yustin Andriyani, Amd. Keb. dan Fandilla 

Susanti, S.H., M.H. Serta keponakan tersayang Arundaya 

Nasywa Abidin dan Almira Putri Andini, yang selalu menjadi 

support system dan poros kekuatan. 

4. Sahabat-sahabat perjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 

2017, terimakasih atas persahabatan yang kalian berikan. 

5. Teruntuk yang tidak bisa ku sebut satu persatu, dan semua 

pihak yang luput dari kamera kebaikan yang sudah memberi 

tempat berbagi ilmu, mendukung, dan memotivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini. Semoga menjadi amalan jariyah kelak. 

6. Almamater. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal Vokal 

 ب
B/b 

 ش
Sy/sy 

 ل
L/l ا 

tanpa 

tanda 

َ   M/m م {S}/s ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ن {D}/d ض |S|/s ث  I/i 

َ   W/w و {T}/t ط J/j ج  U/u 

 H/h Ma>dd ه Z{/z} ظ {H}/h ح

 <Ba بَ  ’akhir A’/aء ’awal ‘A/aعَ  Kh/kh خ

 د
D/d 

 ع

akhir A’/a’ 
 ء

awal A/a ِبَي Bi> 

 <Bu بُ وَي Y/y ي G/g غ |Z|/z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>’ nisbah ف R/r ر

 Falakiy ف  ل ِكي َِ Abb أ بَ  Q/q ق Z/z ز

 a>lamiy‘ ع ال ِمي َِ Rabb ر بَ  K/k ك S/s س

‘Ain/Hamzah 

di Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal الَي

Rangkap 

 qara’a ق  ر عَ 
-al اليُفُرويعَُ

furu>’ 
-al اليق م رَُ

qamar غ ْييِيَي gairi> 

 qara’a ق  ر ءَ 
-al اليق ض اءَُ

qad}a>’ 
-al الشَّميسَُ

syams  َش ييئ syai’un 

Kata Majemuk 

dirangkai 
Kata Majemuk 

dipisah 
Ta>’ Marbu>t}ah 

يينَِ يينَِ Jama>luddi>n َج  اُلَالدِ  -Jama>l al َج  اُلَالدِ 
Di>n 

 sa>’ah س اع ة
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KATA PENGANTAR 

 
 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, keberkahan hidup, dan kekuatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir strata (Skripsi) yang berjudul : 

“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet Akad Murabahah 

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus 

BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan)”. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi persyaratan menyelesaikan program Strata Sata (S1) 

pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di 

Institut Agama Islam (IAIN) Kudus. 

 Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kelak kita termasuk 

golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at di yaumul 

qiyamah, Aamiin. 

 Dalam penyusunan Skripsii ini, penulis banyak menerima 

bantuan, masukan, serta dukungan dan uluran tangan dari berbagai 

pihak. Untuk itu penulis menyampaikan wujud penghargaan dan 

terimakasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Dr. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negari (IAIN) Kudus. 

2. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negari (IAIN) Kudus. 

3. Lina Kushidayati, S.HI., M.A selaku Ketua Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negari (IAIN) 

Kudus. 

4. Anisa Listiani, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan Institut 

Agama Islam Negari (IAIN) Kudus. 

5. Dr. Supriyadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberi masukan, kritik yang membangun, saran, dan 

mengarahkan dedikasinya dalam menyempurnakan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai yang ada di elemen 

Institut Agama Islam Negari (IAIN) Kudus, terlebih Fakultas 

Syariah yang memberikan informasi dan kepentingan kampus. 

7. Pihak BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, selaku pemberi ijin 

dalam penelitian hingga membantu terselesainya skripsi ini. 

8. Kedua orang tua saya, Bapak Sumanianto dan Ibu Lilis Suryani. 

Kedua orang yang saya cintai dan tidak terganti, doa-doa 

terbaik yang selalu dilangitkan dan dipanjatkan tiada henti 

teruntuk anak-anaknya. 
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9. Kepada saudara-saudara kandung saya, Yustin Andriani, Amd, 

Keb. dan Fandilla Susanti, S.H., M.H. Yang memberikan 

dorongan semangat dan mewarnai kehidupan untuk 

terselesainya skripsi ini. 

10. Kepada kawan-kawan seperjuangan HES Angakatan 2017 yang 

telah menjadi wadah berproses dan selalu memberikan doa serta 

semangatnya untuk menulis Skripsi ini. 

11. Semua pihak yang mau membantu dalam proses penyusunan 

skripsi ini yang tidak bisa penulis menyebutkan satu persatu, 

atas bantuan baik materiil maupun moril sehingga Skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

 

Semoga menjadi amalan jariyah hanyalah intervensi do’a yang 

senantiasa di langitkan dan diusahakan. Semoga Skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, baik dimasa kini ataupun dimasa 

yang akan datang. Kritik yang konstruktif dan saran sangat 

diharapkan terhadap skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. 

 

     Kudus, 12 Agustus 2021 

     Penulis, 

 

 

        

  

     Nanik Istikomah 

     NIM.1720710003 

 

 


