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MOTTO

                    

      
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap

kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di

mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian

(pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatu.1

1 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 148, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Sygma Examedia
Arkanlema, Bandung, 2009, hlm. 23.
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PERSEMBAHAN

Waktu yang ku jalani dengan rasa sedih, bahagia, dan bertemu orang-
orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi warna-

warni hidupku, ku bersujud di hadapan-Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal

perjuanganku
Segala puji bagi Mu Ya Allah

Alhamdulillah…
Sujud syukurku  kusembahkan kepada-Mu,

Allah yang Maha Agung nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah Kau
jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan

bersabar  dalam menjalani kehidupan ini.
Dengan kerendahan dan ketulusan hati

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini, serta ucapan terima kasih
kepada:

Ayahku Sumarjo dan Ibuku Niswati tercinta, yang tak pernah berhenti
memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta
pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku kuat menjalani setiap

rintangan yang ada di depanku,,
Adiku tersayang Nazikha yang telah memberikan semangat dalam

perjuangan untuk menggapai cita dan harapanku.
Om Hadi dan Tante Is yang telah memberikan hadiah sebagai pendorong

semangat belajarku.
Calon imamku yang selalu mendoakan dan menyemangatiku

Bapak M. Arif Hakim, M.Ag selaku dosen pembimbing yang meluangkan
segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan

mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
Guruku serta dosenku yang tiada lelah mendidik, mengajar dan

membimbingku dengan Ketulusan dan keikhlasan.
Almamaterku tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Terima kasih kepada karyawan KSPS BMT Logam Mulia yang
memberikan izin dan mempermudah penelitian skripsi.

Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah
selain bersama sahabat terbaik

terima kasih teruntuk:
belahan jiwaq sekaligus penyemangatku bunda farcha brilla yang selalu

ada di sampingku, memotivasi aku, serta menyayangiku,,
kak rus, mpok retno, samsi yang selalu membantuku, menjailiku, tanpa

kalian hari-hariku tanpa warna.
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Cah Gaul Ekonomi “B yang senantiasa aku kenang dalam benakku, aku
akan selalu merindukan kalian. Thank’s for all.

Teman-temanku di UKK KSR-PMI Unit STAIN Kudus yang telah
mengajariku arti persahabatan.

Keluarga Besar Amin Photocopy (mas amin, mas fais, mas arif, umi,
devi, mb evi) aku bersyukur dipertemukan dengan kalian. Terima

kasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi.
Keluarga baruku KKN STAIN Kudus angkatan ke-38 kelompok 10
Desa Kebolampang Winong Pati terkhusus mb luluk, mb niha, mb

lala yang telah memberikan warna baru pada hidupku.
Dan tak lupa semua pihak yang telah membantuku dalam proses

penyusunan skripsi. Semoga  Allah membalas atas segala kebaikan
kalian semua dan melimpahkan rizki dan kemudahan hidup dalam
setiap kesulitan dalam hidup kita semua. Amin Ya Rabbal’alamin…

.

Aku datang, aku bimbingan, aku ujian,,,,,aku menang….
Alhamdulillah…..
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk

menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi

Islam Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Kudus.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai

pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkenan

memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga,

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis

menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Fathul Mufid M.S.I selaku Ketua STAIN Kudus yang telah

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

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

Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan

skripsi.

3. M. Arif Hakim, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam

penyusunan skripsi.

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta

staff, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan dalam

penyelesaian skripsi ini.

5. Para Dosen/staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan

skripsi ini.

6. Agus Suryono S.Ag., selaku Manager serta seluruh karyawan KSPS BMT

Logam Mulia yang memberikan ijin penelitian serta membantu memberikan

informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
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