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MOTO 

Seluruh manusia binasa, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan 

binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan 

ilmunya binasa kecuali yang ikhlas 

(Imam Alghazali) 

Orang yang tahu bagaimana akan selalu memiliki pekerjaan,tapi orang yang tau 

mengapa 

akan selalu menjadi bosnya 

(Diane Ravitch) 

Masa depan adalah milik mereka yang percaya terhadap keindahan mimpi-mimpi 

mereka 

(Eleanor Rossevelt) 

Bakat yang biasa-biasa saja dibarengi dengan kegigihan luar biasa akan membuat 

seorang mampu mencapai prestasi yang luar biasa. 

(Tf. Buxton) 

Belajar menggunakan kegagalan dan kesalahan yang pernah ada, sebagai batu 

loncatan ke arah kesuksesan 

(George Bernardshaw) 

Kehati-hatian adalah tindakan yang paling berbahaya yang pernah dilakukan 

manusia 

(Jhawa Hal Nehru) 

”Semangat adalah kemauan yang kita sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras 

kita, untuk mencegah masuknya kemalasan dan penundaan” 

(Lia Mas’ula) 
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PERSEMBAHAN 

Bismillaahirrahmaanirrahiim....... 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kemudahan serta berkatl impahan nikmat-Nya dapat menyelesaiakan tugas ini,   

Shalawat serta salam selalu kucurahkankan kepada Rasulullah  SWA. Dengan 

penuh perjuangan ,dengan iringan do’a, air mata, kesabaran  dan dengan segala 

jerih payah, Ku persembahkan karya ini kepada: 

 Bapak Surahman dan Ibu Mae Saroh tersayang ku persembahkan karya 

kecil ini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada 

terhingga atas kasih sayang serta do’a dalam  setiap nafasnya.  

 Untuk suamiku Moh. Adib Ulien Nuha tercinta dan tersayang yang selalu 

memberikan motivasi dan menjadi penyemangat dalam setiap langkahku. 

 Teman-teman seperjuanganku kelas C Prodi Ekonomi Syariah angkatan 

2012, yang selalu memberikan doa, ejekan, serta motivasi kepadaku 

selama aku kulian, dan tak akan aku lupakan kebersamaan kita selama ini. 

 Keluarga baruku KKN STAIN Kudus angkatan ke-38 kelompak 30 desa 

Pohgading kecamatan Winong yang telah  memberikan warna baru pada 

hidupku. 

 Almamaterku dan Pengelola Prodi Ekonomi Syariah STAIN KUDUS 

tercinta. 

 Seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Pati. 

Aku Datang, Aku Bimbingan, Aku Ujian, Dan Akhirnya Aku Menang 

ALHAMDULILLAH,,,,,,,,,,,, 
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KATA PENGANTAR 

Bismillaahirrahmaanirrahiim....... 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Jual Beli Mata Uang (Al-

Sharf) di Bamk  Syariah Mandiri Cabang Pati” 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai 

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat dilupakan 

begitu saja. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sakolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah merestui dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Hj. Dr. Anita Rahmawaty, 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, MM, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

5. Para Dosen dan Staf pengajar di lingkungan civitas akademik Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Segenap pengurus dan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Pati yang telah 

memberikan ijin dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Ayah, Ibu, kakak, suami dan keluarga besarku yang telah memberikan 

dorongan do’a, moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, mudah-

mudahan Allah SWT membalasnya. 
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