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MOTTO 

 

              

                
 

“dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya 

karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” 

(QS. Al-Isra’ : 29) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil alamin…. 

Puji syukur“kehadirat-Mu ya Robbi, yang telah memberikan 

kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya 

pertama dengan segala kemudahan. Karya kecil nan sederhana ini 

akan penulis persembahkan dan dedikasikan untuk mereka yang 

terkasih:” 

1. Orang tuaku Bapak Suparno dan Ibu Kiswati“yang 

senantiasa mencurahkan kasih sayang, cintanya dan 

kesabarannya kepada anaknya, terimakasih atas bekal 

moril dan meteril yang beliau berikan kepada penulis 

mulai dari penulis belum bisa apa-apa, belum tau apa-apa 

sampai perjalanan sejauh ini masih didalam dampingaan 

beliau, terimaksih kedua orang tuaku, pahlawanku, kasih 

sayang yang tak henti-hentinya bagi penulis, beliau 

kekuatanku, malaikat duniaku, terimakasih atas doa yang 

tidak pernah terputus sampai kapanpun yang akan 

menemani langkah penulis menggapai cita-cita.” 

2. Untuk Bapak Moch Faizin, SE., M.Si.,“yang selalu 

menjadi penyemangat hidupku, terimakasih telah 

mendengarkan segala keluh kesahku dalam menyelesaikan 

skripsi ini, terimakasih atas segala perhatian, masukan dan 

inspirasi yang tak pernah henti.” 

3. Teruntuk guru-guru“yang telah mengajarku mulai dari SD 

sampai Perguruan tinggi. Terimakasih telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat dan tak ternilai banyaknya.” 

4. Bapak Surepno, SE., M.Si.,“selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini.” 

5. BMT Usaha Artha Sejahtera“yang telah mengizinkan 

untuk menjadikan BMT nya sebagai objek penelitian serta 

bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan karya ini.” 

6. Teruntuk“Mukholiq Al Syafii S.E, Krisna Atmaja Putra 

S.Sos, Masyikhatul Alimah, Wiqoyatul Hidayah, Nurul 

Fitriana, Uswatun Khasanah, Siti Nurul Khoiryah, Maurin 
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Pratiwi, Nihayatun Na’mah selaku temanku yang selalu 

memberikan support semangat berjuang dalam usaha 

menyelesaikan skripsi.” 

7. Teruntuk“Ibu kos ku Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si., 

atas perhatian dan nasehatnya.” 

8. Untuk“kalian keluarga 4 tahunku AKSYA B terimakasih 

atas ukiran kenangan canda tawa dalam kelas yang tidak 

akan pernah penulis lupakan. Semoga silaturrahim ini 

selalu terjaga.” 

9. Semua orang yang telah mendukungku yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah,“segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga 

atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.” 

Shalawat“dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan 

kepada baginda Rasuluallah SAW, para keluarga, sahabat dan 

pengikutnya yang telah membawa kita dari kegelapan dan 

kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam.” 

Penulisan“skripsi yang berjudul “Analisis Kesesuaian 

Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 

(Studi Kasus: BMT Usaha Artha Sejahtera)”, disusun guna 

memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Strata 1 (S1) pada ilmu Akuntansi Syariah di Institut Agama Islam 

Negeri Kudus.” 

Penulis mengucapakan“terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terimakasih kepada:” 

1. Dr. Mudzakir, M.Ag., selaku Ketua Institut Agama Islam 

Negeri Kudus, atas kesempatan yang telah diberikan 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Ketua Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang 

telah memberikan penulis kemudahan dalam penyusunan 

skripsi. 

3. Surepno, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Anisa Listiyani, S.Ag., M.Si., selaku Kepala Perpustakaan 

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai 

pengetahuan sehingga penulis mamapu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Malaikat duniaku, orang tuaku yang telah mengasuh, 

membimbing, melindungi, mendoakan, serta memberikan 
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arahan dan dorongan kepada penulis, baik moral, materil 

maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. BMT Usaha Artha Sejahtera yang telah mengizinkan untuk 

menjadikan BMT nya sebagai objek penelitian serta 

bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan karya ini. 

8. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan kritik, 

saran dan semangatnya agar senantiasa dapat memberikan 

yang terbaik. 

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena 

itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam 

suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan 

dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun 

makna yang terjelma dari tulisan ini pun juga diharapkan ada 

manfaatnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.  

 

 


