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MOTTO 

 

ا َم ِذ ٌرا ا الَّل َما ُيَم ْن ًض ا َم َم ًض ا ُيَم ُض َم اِذ َم ُضااَم ُضا َماَم ُضا َم ْن ٌر ا َم ا اَّل ِذ ا ُيُض ْن ِذ ُض   َم ْن
 
 

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 

pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala 

yang banyak”  (Q.S. Al-Hadid : 11) 
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Persembahan 
 

Dengan penuh perjuangan, dengan iringan kesabaran, do’a & 
ketegaran, kulalui hari- hari yang terus berputar untuk 
menemukan setitik ilmu pencerah kehidupan.  

Alhmdulillah hirobbil alamin, puji syukur atas semua nikmat 
yang telah Allah SWT berikan karena atas kehendakNya saya 
dapat menyelesaikan skripsi ini, hingga mampu 
mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tercinta dan 
tersayang dan jadikanlah hamba ini hamba yang mulia disisi 
engkau...................  
 Bapak suharno dan ibu dzakiroh tercinta yang selalu 

mencurahkan kasih sayangnya dan mendidikku tanpa lelah 
sebagai dharma baktiku kepada orang tua. 

 Kakak choirul huda, dek syakir ni’am, dek kholil ahmad dan 
dek nailatul azizah, saudara kandung saya, yang telah 
menjadi sahabat dalam hidup saya, yang selalu temani saya 
dari kecil sampe sekarang, semoga kalian selalu mewarnai 
hari-hari indahku bersama kalian. 

 Terima kasih bapak Dr. H. Solikhul Hadi, M. Ag atas 
ketulusan hati, membimbing dan mengarahkan, sehingga 
skripsi ini selesai dengan baik. 

 Pengasuh pondok pesantren AL Ghurobaa’ Tumpang Krasak 
Jati Kudus, KH. Mustamir Abdul Muin berserta Hj. Sholihatun, 
yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat banyak dan 
tak terlupakan. 

 Sahabat-sahabat pondokku yang terbaik terutama mbk Rissa 
Umami yang senantiasa menemaniku dalam tangis, canda dan 
tawa sebagai terima kasihku. 

 Seseorang yang ada dihatiku yang senantiasa mengisi hari-
hariku dengan ketulusan cinta, pemberian semangat dan 
motivasi dalam perjalanan hidupku, semoga cinta kita 
direstui oleh Yang Kuasa. 
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 Semua Guru/ Dosen ku dari TK hingga kuliah yang telah 
membagi ilmunya untuk ku. 

 Tak lupa KOPSYAR IHYA Kudus yang telah mengijinkan 
penelitian dan memberi pengarahan dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 

 Sahabat-sahabat tercinta angkatan Ekonomi Syariah 2011 
khususnya, yang sudah memberiku banyak hal, pengalaman 
dan setia menemani disaat susah maupun senang, semua 
kenangan kalian akan selalu ku kenang. 

 Khususnya orang-orang yang setia menemani perjuangan ku 
dari awal sampai sekarang, pondok pesantren Al-Ishom 
Mayong Jepara, pondok pesantren Al-Ghurobaa’ kudus, 
teman-teman PPL diKOPSYAR IHYA Kudus, Bolo-bolo KKN 
“42”, dan semua orang baik dihidupku yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua kebaikan 
kalian untuk ku. Semoga kemulyaan Allah selalu menyertai 
kalian..... BarakaAllah. 

 Pembaca budiman sekalian, semoga semua pengorbanan 
yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan oleh 
Allah sang pencipta. 

 Almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Kudus tercinta. 
Dan akhirnya ku persembahkan dengan kerendahan rasa 

hatiku karya sederhana ini untuk segala harapan dan do’a. 
Semoga dapat terwujud genggaman nyata. Aminn 

 
TERIMAKASIH 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim  

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan Talangan Haji Pada 

Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus” Skripsi ini disusun 

guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) 

pada Ilmu Ekonomi Syariah Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si., selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Shobirin, M.Ag., selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah STAIN 

Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. H. Solikhul Hadi, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S. Ag, M.Ag,  selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Seluruh pimpinan dan staf KOPSYAR IHYA kudus yang memberikan 

kesempatan dan membantu proses pengumpulan data penelitian skripsi ini. 

7. Bapak dan ibuku, serta kakak dan adikku tercinta, yang selama ini telah 

mendoakanku dan memberikan yang terbaik serta menjadikan semangat 

belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. 




