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MOTTO 

 

                             

   

  

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 

jawabnya. 

{Q. S. al-Israa’, ayat: 36} 

 

 



vi 

PERSEMBAHAN 

 

Tiada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang. Saya persembahkan karya sederhana ini teruntuk: 

 Bapak Abu Mansur (alm) dan Ibu Rofi’ah. Terimakasih untuk semuanya. 

Atas cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya, dan setiap do’anya yang 

senantiasa mengiri kehidupan saya. 

 Bapak Suharno yang sudah memberikan perhatian dan kasih sayangnya 

selama ini. 

 Pakde Hadi sekeluarga, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya 

sehingga bisa mengenyam bangku perkuliahan. 

 Paklek Baedhowie sekeluarga, yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat 

untuk saya sampai saat ini. 

 Untuk saudara-saudara saya yang sudah memberikan apa yang mereka punya 

untuk saya. 

 Untuk sahabat-sahabat saya Fahrus, Budi, Shidiq, dan Yusron, terimakasih 

atas segala macam dukungannya. 

 Teman-teman seperjuangan EI 2010, khususnya EI/D 2010. 

 Keluarga Rayyan Stationery, Pak Yoga dan Bu Lia. 

 Kepada seluruh karyawan BNI Syariah Cabang Kudus. 

 



vii 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrahim 

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

hidayah-Nya, sehingga ada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Skripsi yang berjudul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Akad 

Mudharabah di BNI Syariah Cabang Kudus” ini telah disusun dengan 

sungguh-sungguh, sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

sarjana strata 1 (satu) pada STAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan 

saransaran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

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

pembahasan skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan motivasi dan arahan tentang penulisan skripsi 

ini. 

3. H. Fuad Riyadi, Lc, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen/Staf Pengajar dilingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Manager dan para karyawan-karyawati BNI Syariah Cabang Kudus yang 

telah berkenan memberikan izin dan bersedia memberikan bantuan 

pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 



viii 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebernarnya, namun penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. 

 

Kudus, 05 April 2016 

Penulis 

 

 

Jauhar Asaqofi Hikmatiar 

NIM. 210213 

 


