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MOTTO 

 
 

 )إنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا(
 

“Sesungguhnya bersamaan kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah: 6) 
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PERSEMBAHAN 

 

Segala puji bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu 

kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. 

Semoga kita semua diberi syafaatnya kelak di hari kiamat nanti, 

Amin… 

Aku persembahkan skripsi ini untuk… 

1. Untuk lentera hidup yang selalu menjadi penyemangat di saat 

suka maupun duka, bapak dan Ibu ku tercinta yang tak pernah 

berhenti memanjatkan do’a di setiap sujudnya. TERIMA 

KASIH untuk semuanya. Tak akan bisa ku membalas semua 

yang kalian berikan untuk ku. 

2. Buat adik ku yang selalu membuatku tersenyum disaat aku 

sedang susahselalu memberiku semangat dengan kejahilannya. 

Semoga kakak mu ini tak kan lupa dengan apa yang kamu 

berikan selama ini. Terima kasih untuk semuanya, kejahilan 

dan semangat yang selalu bikin aku tersenyum dirimu sangat 

berarti untuk ku. 

3. Sahabat-sahabat terdekatku yang selama ini selalu ada untukku 

baik susah maupun senang khususnya untuk Naily Amelina, 

Siti Hanifah dan Isna Dwi Ariyani, Mbak Eva, Dek Aan, Dek 

Sinta. Terima kasih sudah menemani setiap perjuanganku dan 

selalu meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesahku dan 

selalu memotivasiku. 

4. Teman-teman seperjuanganku ES-F angkatan 2017 yang telah 

memberikan kenangan manis seselama perkuliahan.  

5. Sahabat-sahabatku KKN-IK DR 131 yang telah memberi 

banyak pengalaman selama melaksanakan KKN. 

6. Terima kasih kepada pihak semua yang telah membantu 

menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikan kalian 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
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KATA PENGANTAR 

الل ِّٰه الرَّْْحِّٰن الرَِّحْيمِ ِبْسِم   
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin,  Segala puja dan puji syukur 

bagi Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq 

serta hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Analisis Mekanisme 

Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pembiayaan 

Pertanian Di PT. BPR Syari’ah Artha Mas Abadi Margoyoso 

Pati”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat utuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam pada program studi Ekonomi Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan kali ini, peneliti mengucapkan terima 

kasih yang teramat banyak kepada seluruh pihak yang secara 

pribadi juga tidak pribadi telah membantu berkontribusi pikiran, 

bimbinganm maupun kritik dan saran, sehingga skripsi ini dapat 

selesai. Atas jasa besar yang mereka beri, dengan segala 

kerendahan hati penulis memberikan udapan terima aksih yang 

teramat besar dan penghargaan yang tulus pada yang terhormat: 

1. Dr. H. Mudzakir, M.Ag., selaku Retor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus, yang telah bersedia memberikan izin penelitian 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Dr. Supriyadi, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus, yang telah bersedia memberikan 

persetujuan penyusunan skripsi. 

3. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc.,M.Si. selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, 

tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang 

selam ini telah membekali ilmu dan pengetahuan yang amat 

banyak sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah bersedia memberi izin dan juga layanan  



x 
 

perpustakaan yang diperlukan guna kepentingan dalam 

menyusun skripsi ini. 

6. Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam angkatan 2017 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi 

memberi data dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam 

penelitian ini.  

7. Bapak Nur Hadi selaku koordinator pemasaran PT. BPR 

Syari’ah Artha Mas Abadi Margoyoso Pati yang telah 

meluangkan waktu untuk penelitian ini.  

8. Bapak serta ibuku tercinta yang selalu memarahiku karna tak 

kunjung selesai serta adikkutercinta, yang selalu bertanya 

kapan selesai. 

Akhirnya, peneliti telah menyadari bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

terbatasnya pengalaman dan juga pengetahuan penulis. Oleh sebab 

itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat 

membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat oleh berbagai pihak. 

 

 
Kudus, 10 September 2021 

Penulis 

 

 

 

Elkha Kholidatul Maulidia 

NIM 1720210218 

 

 

 

 

  


