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PERSEMBAHAN 
 

Alhamdulillaahirabbil ‘alamin... 

Ya Allah. Akhirnya perjalanan panjang yang aku lalui di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus ini selesai. Pertama aku haturkan rasa 

puji sukur kepada Allah Shubhanahu wa Ta’ala, karena atas hidayah dan 

inayah, dan Ridha-Nya aku diberi islam, iman, ketawaan dan ilmu yang 

bermanfaat didalam menjalani kehidupan ini. Shalawat serta salam tidak 

lupa aku haturkan kepada baginda Rasullullah SAW dengan ucapan 

AllaHumma Shlalli ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Ali Sayyidina 

Muhammad. Semoga atas keberhasilan ini menjadi suatu awal yang tak 

pernah terhenti untuk menjadi hamba yang berilmu, hamba yang berjuang 

didalam agama Allah SWT. 

Kupersembahakan karya sederhanaku ini untuk orang-orang yang 

menjadi bagian didalam kehidupanku: 

 Untuk keluargaku, ayah dan ibuku yang sangat aku sayangi, terimakasih 

telah membesarkanku, mendidikku, yang selalu memberikan kasih dan 

sayan, serta memberikan do’a dan ridha kepada anakmu. 

Pengorbananmu yang melebihi luasnya langit. Semuanya yang kau 

berikan kepadaku tak akan bisa aku balas, meskipun aku harus menjadi 

anak yang shalih, berbakti kepadamu, membahagiakanmu tidak akan 

cukup membalas kasih sayangmu. 

 Untuk adikku Nur Darina tersayang, terimakasih udah menjadi adik 

yang baik, serta yang mendukungku menemaniku belajar bersama. Dan 

selalu menghiburku dengan canda tawamu. 

 Untuk sepupu perempuanku Endah puji Astuti dijurusan ekonomi islam 

yang memberi motifasi dalam hidupku. Terimakasih atas kebaikanmu 

yang tak akan aku lupakan. Semoga kau meraih cita-citamu. 

 Untuk teman-teman sekelas progam studi AS (ahwal syakhshiyyah) 

yang mejadi keluarga seperjuangan dalam suasana belajar selama 4-5 

tahun. Kalian semua yang tak pernah ku lupakan. 

 Untuk teman dekatku Faisal Majid, Jurais al Irhasy, Syakhirul Amilin, 

dan Hamim Hidayat yang menjadi teman sekelasku dari Jepara. 

 Untuk keluarga KMJS (Keluarga Mahasiswa Jurusan Syari’ah) yang 

menjadi keluarga nomor satu di hatiku. Aku pasti kangen masa kalian. 

 Untuk sahabat-sahabat yang tak bisa aku sebutkan, yang senantiasa 

menjadikan hidupku penuh dengan warna. Terimakasih atas 

persahabatan tanpa pamrih yang menjadikan hidupku makin berarti. 

 Almamaterku Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus. 

 Dan tak lupa kepada pembaca yang budiman. 
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Motto 

 

                           

             

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Qs. al-

Maidah: 90).
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1
 Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90, Depag RI, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1986, hlm. 176 
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala  puji  bagi  Allah  SWT  yang  telah  melimpahkan  rahmat,  taufiq

dan hidayah-Nya,  sehingga  tersusunlah  skripsi  ini  meskipun dalam  bentuk

yang  relative sederhana. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan  kepada

Nabi Muhammad SAW.

Atas rahmat Allah Subhanahu Wata’ala dengan melalui berbagai halangan

dan rintangan, maka skripsi dengan judul “Studi Analisis Pemikiran KH Sahal

Mahfudh Tentang Diperbolehkannya Memakai Minyak Wangi Beralkohol” telah

selesai disusun, untuk itu penulis mensyukuri atas rahmat yang telah diberikan-

Nya. Selanjutnya penulis mengakui bahwa dengan motivasi yang ada dalam diri

penulis saja secara tidak akan terlaksana penyusunan skripsi ini tanpa bantuan,

saran dan arahan dari berbagai pihak, maka sudah sewajarnya penulis

mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

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

Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

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

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi

ini.

3. Suhadi, M.S.I, 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 izin dan layanan perpustakaan

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

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

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
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6. Bapak dan ibu kandung serta saudaraku yang secara langsung maupun tidak

langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang mereka curahkan, penulis hanya dapat

mendoakan semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah SWT sebagai amal

saleh, Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan, banyak terdapat kejanggalan dan kekurangan. Oleh karena itu

saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca senantiasa penulis

terima dengan penuh penghargaan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga menjadi amal

pengabdian penulis terhadap agama, bangsa dan negara.

Kudus, 16 Juni 2016

Penulis,

Zainul Abidin
NIM : 211011


