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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Allah 

yang telah memberi nikmat iman, islam serta kesehatan sehingga 

saya bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan 

lancar. Ikhtiar, doa, serta tawakkal selalu mengiringi dalam upaya 

penyusunan skripsi ini.  Tidak lupa pula dukungan moral yang 

selalu hadir sekama penyusunan, baik dari orang tua, sahabat 

maupun teman yang silih berganti. Dengan begitu, Skripsi ini 

tentunya saya persembahkan kepada orang-orang tercinta saya 

yaitu: 

1. Yang pertama dan utama dari segalanya kepada Allah SAW. 

Taburan  telah memberikan nikamt, kekuatan, kemudahan 

serta keajaiban-keajaiban yang tak terduga selama proses 

penulisan skripsi. 

2. Diriku Sendiri 

Terimakasih untuk diriku sendiri yang telah berusaha sangat 

keras, tak kenal lelah dan letih, yang berjuang sendiri meski 

seringkali tak tau arah dan tujuan, hingga sampai titik ini 

sungguh luar biasa. Aku beri apresiasi untuk diriku sendiri. 

3. Kedua orang tua 

Ibu dan bapak tercinta yang selalu memberikan dukungan 

moral maupun material kepada anak-anaknya. Yang 

senantiasa menyebut nama anak-anaknya disetiap doa dalam 

sholatnya dengan harapan anak-anaknya sukses hidup didunia 

maupun akhirat. Semoga keringat dan peluh dalam setiap doa 

dan langkahmu dapat mengantarkan anakmu kepada 

kesuksesan, dan menjadi anak yang shalihah. 

3. Lulu Santika dan Atik Lestari 

Sebagai adik dan kakak yang selalu memberi semangat dari 

awal pembuatan proposal hingga skripsi selesai, makasih juga 

sudah menjadi bagian keluarga yang selalu memberi motivasi 

hingga selesai. 

4. Dwi Setyawan 

Teman dekat yang telah memotivasiku selama membuat 

skripsi hingga selesai, yang telah memberi semangat dengan 

ikhlas. 

5. Sahabat-sahabatku 

Dewi, Salwa, Mardiyah, Hesty, Epit  yang selalu menemaniku 

dikala aku sedang bingung, rasa ingin putus asa dan butuh 

dukungan seorang teman, terimakasih selalu membantuku. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang ada dalam 

sistemtulisan Arab dapat dilambangkan dengan huruf, dalam 

transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Di bawah ini adalah daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf lain: 

Huruf 

Arab  

Nama  Huruf Latin Nama  

 Alif ا
Tidak 

Dilambangkan 

Tidak 

Dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Z Zet ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Sh es dan ha ص

 Dhad Dh de dan ha ض

 Tha Th te dan ha ط

 Zhaa Zh zet dan ha ظ
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 ‘ Ain‘ ع
koma terbalik 

di atas 

 Ghain Gh ge dan ha غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم هللا الر حمن الر حيم

 Alhamdulillah, segala puji syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul 

”Analisis Penanganan Penundaan Pembayaran 

Anggota Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Hukum 

Islam”. Yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat penyelesaian tugas akhir dalam Hukum Ekonomi 

Syari’ah (HES) Muamalah. 

 Sholawat serta salam penulis haturkan kepada 

junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, dan orang-

orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Semoga diberi 

syafa’at di yaumul qiyamah amin. 

 Dalam proses penyusunan skripsi, penulis banyak 

mengalami kesulitan. Namun hal ini penulis menulis 

bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak untuk 

mendukung penulis.Sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih 

kepada yang terhormat: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag Selaku Rektor 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

2. Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H.M.Hum selaku 

Ketua Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

3. Ibu Lina Kushidayati, S.HI., M.A selaku Ketua 

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. 

4. Bapak Junaidi Abdullah,S.Ag, M.Hum selaku 

dosen pembimbing yang selalu memberikan 

arahan serta meluangkan waktu untuk 

membimbing dalam menyelesaikan skripsi. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah mengajarkan banyak ilmu. 

6. Staf Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah membantu 

menyelesaikan skripsi.  



x 

7. Kedua orang tua saya bapak Jawi dan ibu Tasmi 

tercinta yang senantiasa mendidik, membimbing 

dan menyayangi serta tidak ada hentinya 

mendoakan dengan tulus dan sepenuh hati. 

Trimakasih atas segala motivasi, dukungan serta 

nasihat yang bapak ibu berikan. Sehingga saya 

dapat menyelesaikan studi ini, mudah-mudahan 

bapak dan ibu diberi umur panjang , sehat, dan 

rezeki yang barokah. 

8. Saudara kandung dan semua keluarga tercinta saya 

yang senantiasa membantu, mendukung memberi 

semangat. 

9. Bapak Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum selaku 

dosen pembimbing yang selalu memberikan 

arahan serta meluangkan waktu untuk untuk 

membimbing dalam menyelesaikan skripsi. 

10.  Semua anggota BMT YA UMMI MAS Cabang 

Trangkil selaku narasumber penelitian yang 

bersedia membantu menyelesaikan masalah hingga 

selesai. 

11. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2017 

terimakasih untuk kebersamaan selagi di bangku 

perkuliahan. 

12. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan 

proses penelitian. 

13. Dan terakhir terimakasih kepada pembaca yang 

budiman yang sangat penulis harapkan kritik dan 

saranya. 


