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Kepada
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Kudus

Assalama' aluikum Wr. l{b.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara: Laili Miftahurrohmaho

f{IM 210045 dengan judul "Studi Pandangan Masyarakat Terhadap Hutang

Dengan Sistem Gadai Dan Bagi Hasil Sawah (Di l)esa Sumbersari

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati) .' Pada Jurusan Syari'ah Program Studi

Ahwal Syakhsiyyah (AS). Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dalam proses

pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui oleh karena itu naskah

skripsi tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqosah sesuai dengan jadwal

yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih

Wassalumu' alaikum Wr. Wb.

Kudus, 13 Maret 2015

Hormat Kami,

Dosen Pernbimbing,

H. Fuad Rivadi" Lc.M.Ae.
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MM : 210045

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/AS

Judul Skripsi : Studi Pandangan Masyarakat Terhadap Hutang Dengan

Sistem Gadai Dan Bagi Hasil Sawah (Di Desa Sumbersari,

Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati)

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Kudus pada tanggal:

24 Februari 2016

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi

lslam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.

Kudus,24 Februari 2016
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Dosen Pembimbins

NrP. 19740518 200712 I 002
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PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain , baik sebagian

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah'

Kudus, 26Maret2075

Yang membuat PernYataan

NIM:210045
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MOTTO  

 

“Jauhilah dirimu dari sifat taswif. Karena sesungguhnya engkau 

berada dengan harimu ini dan bukan dengan hari esokmu. Jika 

engkau diberi kesempatan untuk bernafas esok hari, maka 

jadikanlah hari esok itu sama seperti harimu ini. Karena jika hari 

esok tidak diperuntukkan bagimu, engkau tidak akan menyesal 

dengan hari yang kau lalui hari ini.” 

(Syekh Hasan al-Basri) 
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PERSEMBAHAN 

 

Untaian kata hati wujud rasa terima kasihku 

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. . . . Puji dan syukur kupanjatkan kehadirat Allah 

SWT Sang penggenggam langit dan bumi, atas segala rahmat yang selalu tercurah 

untukku, yang telah memberi kemudahan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga rahmat-Mu tetap Kau curahkan di sepanjang jalan kehidupanku. 

Lantunan sholawat beriring salam kuhaturkan keharibaan Beliau Nabi Muhammad 

SAW Sang revolusioner Islam junjungan semua umat. 

Kupersembahkan skripsiku ini untukmu: 

Ayah (Rohmad) dan Ibu (Sumijah) tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, kasih 

sayang, serta rasa terima kasihku yang tiada tara kupersembahkan karya kecilku. 

Semoga karya kecil ini bisa menjadi kebanggaan bagi kalian. Do’a tulus yang kau 

panjatkan dalam setiap sujudmu, dukungan yang tak terhingga, serta kasih sayang 

yang tak pernah berujung telah menjadi kekuatan bagiku meniti setiap langkah dan 

jengkal kehidupan. Kalianlah pelita dalam gelapku, harapan dalam keputusasaanku, 

petunjuk jalan ketika aku  kehilangan arah, juga senyum di setiap sedihku. Terima 

kasih Ayah dan Ibu. Salam hormat teriring sayang dari anakmu. 

Teruntuk saudara dan keluarga besar yang kumiliki. Terima kasih atas do’a dan 

dukungan kalian. Terkhususkan untuk adikku tercinta, siti malihatus solihah dan 

Ria Zahrotul Aisyah senyum dan candamu selalu menjadi penyemangatku. Juga 

Nenek dan Kakek terima kasih untuk do’a, support, serta nasihat yang kau tuturkan. 

Someone yang selalu di hati, terima kasih. Karena motivasi, dukungan, semangat, 

do’a serta cinta kasihmu yang tak pernah habis kau berikan untukku. Kaulah teman 

saat aku sendiri. Kaulah sahabat untukku berbagi cerita. Kaulah pelindung dan 

yang menasihatiku kala aku jauh dari orang tuaku. Kaulah belahan jiwa tempat 

berbagi kasih. Semoga kau adalah pilihan terbaik dan terakhir yang dipilihkan-Nya 

untukku dan masa depanku. 
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Yang takkan pernah terlupakan teman-teman kos cantik, terimakasih untuk do’a 

dan support kalian selalu melekat di hatiku. Untuk kalian, selalu semangat. 

Walaupun jarak menjadi pemisah, namun kasih dan dukungan sahabat takkan 

putus oleh jarak dan waktu. 

Teman-teman seperjuangan AS B Angkatan 2010, terima kasih banyak. Bersama 

kalian ada suka duka yang manis terbungkus dalam tawa dan canda. Tanpa kalian 

perkuliahan tidak akan ada rasa, tidak akan ada yang dikenang dan diceritakan.  

Kepada dosen pembimbingku Pak H. Fuad Riyadi, Lc.M.Ag. terima kasih 

atas bimbingan, bantuan, dan kesabaran bapak dalam membantu menyelesaikan 

skripsi saya.  

Dan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsiku, terima 

kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Amiiiin..... 



KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Penyusun sadar, bahwa semua itu tidak lepas dari tuntunan dan 

bimbingan-Nya. 

Tidak lupa lantunan shalawat serta salam teracuh kepada Rasulullah Muhammad 

SAW yaitu Rasul pilihan yang tercipta paling sempurna di jagad raya. Semoga di hari kiamat 

nanti mendapatkan syafaatnya. amin.   

Dengan mengucapkan alhamdulillah, skripsi yang telah disusun dengan judul 

“Tinjaua Hukum Islam Terhadap Hutang Dengan Sistem Gadai Dan Bagi Hasil Sawah 

(Studi Kasus Di Desa Sumbersari Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ) .” Yang telah 

disusun dengan sungguh-sungguh guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (satu) Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) Jurusan Syari’ah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

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

penyusun mengucapkankan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui pembahasan 

skripsi ini. 

2. Shobirin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus yang 

telah memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan semua ilmu dan 

pengalaman yang berharga. Khususnya dalam jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, 

kepegawaian akademik STAIN Kudus, dan kepegawaian perpustakaan STAIN Kudus. 

5. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Rohmad dan ibu Sumijah yang selalu memberikan 

dukungan baik secara moril maupun materil selama menempuh perkuliahan di STAIN 

Kudus. 



6. Kedua adik-adikku tersayang Siti Malihatus Solihah dan Ria Zahrotul Aisyah yang selalu 

menghiburku dan menyemangatiku saat dalam keadaan yang lemah.  

7. Teman-temanku seperjuangan AS B angkatan 2010 yang sama-sama memberikan 

motivasi dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga teman-teman 

Kos CANTIK, teman-teman PPL, serta teman-teman KKN. 

8. Terimakasih juga kepada masyarakat kususnya bapak kepala Desa Sumbersari, 

Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang telah membantu melancarkan proses 

penyelesaian dalam pembuatan skripsi ini. 

9. Almamaterku STAIN Kudus tempat penyusun menuntu ilmu yang juga sudah 

memberikan izin dan layanan data yang diperlukan penyusun dalam penyusunan skripsi 

ini. 

10. Dan mahasiswi STAIN Kudus selaku responden yang telah membantu pengumpulan data 

penelitian skripsi ini, serta semua pihak yang telah memberi support kepada penyusun 

dalam penyusunan skripsi ini. 

Kepada mereka semua penyusun menghaturkan terimakasih yang tulus dan 

penghargaan setinggi-tingginya. Melalui interaksi dan komunikasi dengan mereka semua 

secara tidak langsung penyusun telah belajar akan pentingnya kehadiran orang lain dalam 

kehidupan yang lebih bermakna, sehingga memacu penyusun untuk bisa hidup bermanfaat 

bagi orang lain.   

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai 

kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun penyusun berharap semoga  skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penyusun maupun pembaca.      

Kudus,  Maret 2015 

Penyusun, 

Laili Miftahurrohmah 

NIM : 210045 

 


