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MOTTO 

 

                         

                           

                  

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman 

(278). Maka jika kamu tidak melaksanakannya, Maka umumkanlah perang 

dari Allah dan Rasul-Nya. Dan  jika kamu bertaubat (dari pengambilan 

riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak berbuat zalim (merugikan ) 

dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S Al-Baqarah 278-279)”.
1
 

 

 

  

                                                           

1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya : Mushaf Al-Rusydi, (Jakarta: Cahaya 

Qur’an, 2006), hlm. 47. 
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PERSEMBAHAN 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah 

dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah telaksana. Perjalanan yang 

panjang memenuhi ruang suka duka dan waktu rasa cinta dan kasih sayang dalam 

penyelesaian tesis ini dari hati terdalam. 

 

Saya persembahkan karya ini kepada; 

 

Bapak dan ibu terhormat atas segala pengorbanan harta, 

dukungan dan do’a-nya yang tulus tanpa pamrih untuk melihat anaknya dapat 

tersenyum dengan segala kondisi yang ada. 

Mereka akan terukir indah dalam ingatan dan semoga saya dapat 

membalas segala jasanya dengan sebaik-baik tindakan. 

 

Kakak dan adik yang sangat saya sanyangi dan banggakan 

yang selalu memberikan warna dalam hari-hari. Sungguh salah satu surga dunia ketika 

kita bersama bercanda dan berduka dengan tetap berada 

di sekeliling orang yang kita sayangi. 

 

Semua sahabat angkatan pertama Pascasarjana Ekonomi Syariah 

STAIN Kudus yang berjuang menegakkan jihad fil-hal untuk perekonomian yang lebih 

berkeadilan. 

 

Kalian luar biasa ….. !!! 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil tesis ini tanpa ada 

halangan berarti. 

Sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada utusan-Nya tercinta dan 

terkasih junjungan kita Rasulullah SAW dan seluruh pengikutnya yang dengan jiwa 

sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umat-Nya 

kejalan penuh dengan cahaya ilmu yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Dalam kegiatan penyusunan laporan ini, penulis banyak memperoleh bantuan 

dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :  

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

2. Bapak Dr. Adri Efferi, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana STAIN Kudus. 

3. Bapak Dr. H. Abdurrahman Kasdi Lc, M.Si dan Ibu Dr. Hj. Nur Mahmudah, MA 

selaku dosen pembimbing penyusunan tesis yang selalu memotivasi penulis untuk 

melakukan segala hal dengan kualitas yang terbaik.  

4. Ibu Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M. Ag selaku Kepala Progam Studi Ekonomi 

Syariah Pascasarjana STAIN Kudus yang mendorong penulis untuk 

menyelesaikan tesis dengan secepatnya.  

5. Bapak Mumu Mubarak, S.E selaku Direktur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

yang telah memberikan nasehat, izin dan ilmunya kepada penulis untuk 

menyelesaikan penulisan tesis ini.  

6. Bapak Khabib Sholihin selaku koordinator dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. 

7. Kedua orang tuaku tercinta dengan segala tulus, kasih sayangnya rela 

mengeluarkan banyak dana untuk anaknya. 

8. Sadara-saudaraku yang ada di Semarang yang selalu memotifasi penulis untuk 

segera menyelesaikan tesis. 
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9. Teman-teman angkatan pertama Ekonomi Syariah yang selalu mengisi hari-hari 

penulis dan menyumbangkan ide ide cemerlang dalam penulisan tesis ini. 

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu 

terselesaikannya tesis ini. 

Semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan 

mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap 

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Pati, 11 November 2015 

 

 

 

 

        

  


