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MOTTO 

 

                        

            

 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 
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PERSEMBAHAN 

 
Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat 

dan air mata kupersembahkan skripsi ini, teruntuk orang-orang yang selalu hadir 

dan berharap keindahan-Nya. Bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan 

waktu kehidupan. Puji syukur Alhamdulillah  dan dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahkan karya kecilku ini untuk: 

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan ridha-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak 

langkahku. 

 Orang tuaku tersayang (Bapak Kasmudi dan Ibu Sunarti), yang selalu 

memberikan motivasi dan seluruh perhatian cinta dan do’a untukku yang 

senantiasa mengiringi langkahku. 

 Nenekku (Suriah) yang selalu memberikan motivasi dan seluruh perhatian 

cinta dan do’a untukku yang senantiasa mengiringi langkahku. 

 Seseorang yang senantiasa memberikan dukungan untukku sehingga kuliah 

disini sampai memberikan saya motivasi sehingga terselesaikannya karya 

sederhanaku. 

 My little princess (Nesya Adellia M.P) penyemangatku yang selalu 

mengiringi langkahku untuk mewujudkan anganku. 

 Seseorang yang ada dihati (Duwi Pranoto). 

 Adikku tercinta (Yudi Priyanto) yang senantiasa memberikan motivasi dan 

do’a yang senantiasa mengiringi langkahku. 

 Para Dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan kemiskinan ilmu 

sampai mengerti makna kehidupan. Doa dan restunya senantiasa saya 

nantikan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diabdikan untuk perjuangan 

menegakkan cita-cita. 

 Sahabatku Etika dan Mundalifah jangan bosan mendengarkan curahan hatiku 

dan saya takkan lupa dengan canda tawa kalian. 

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantuku untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim  

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi dan Sikap Masyarakat 

terhadap Minat Untuk Menabung di BMT Al-Fatah Jati Kudus ( Studi 

Kasus Pada Masyarakat Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus )”. Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Strata 1 (satu) pada Ilmu Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

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

pembahasan skripsi ini.  

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

Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Siti Amaroh, SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Hj. Azizah, S.Ag., M.M, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Manajemer dan segenap manajemen BMT Al-Fatah Desa Getas Pejaten 

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang telah bersedia memberikan izin 




