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KEMENTRIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di –

Kudus

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : Dwi Sofiana, NIM :

212044 dengan judul “Tradisi Pembiayaan dalam Jual Beli di Desa Robayan

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ditinjau dari Prespektif Teori

Maslahah" pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal

Syakhshiyyah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan,

maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih

.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kudus, 27 Juni 2016
Dosen Pembimbing

Nur Aris, M. Ag
NIP. 197509032001221002
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MOTTO

                  
      

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An Nisa’:29)
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PERSEMBAHAN

Setulus hati kupersembahkan karya yang penuh perjuangan ini untuk ;

1. Allah SWT. ucapan syukur tidak cukup untuk nikmat yang telah dan akan

diberikan kepada hamba. Hanya atas ketentuanMulah hamba bisa

berkesempatan merasakan nikmatnya mencari ilmu. Atas ketentuaMu

hamba memperoleh kelancaran dalam proses Tholabul ilmi. Atas rahmat

dan hidayahMu hamba bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Kedua Orangtuaku, Bapak  dan Ibuku Tercinta, ( Kusdi Pardi dan

Sa`diyah). Yang telah bersusah payah membiayai pendidikan di STAIN

Kudus. dan telah memberikan doa, motivasi dan semangat dalam menjalani

semua ini.

3. Untuk saudara-saudara tercintaku terimakasih untuk segalanya. Untuk

adikku Nur Wahyudi dan kakakku Eni Muyasarah serta calon adikku yang

kunanti kehadirannya. Terimakasih untuk semua nasehatnya, dukungan

serta do’anya. Terimakasih banyak sudah menjadi panutan seutuhnya

meskipun saya belum bisa menjadi panutan untuk orang lain. Tapi aku

akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.

4. Untuk guru-guru yang telah mendidik aku, mulai dari SD Sampai perguruan

tinggi. yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Hanya dengan doa ku bisa

membalas.

5. Semua teman sekelas “AS-B”, Empat tahun kita bersama ada canda, tawa,

suka, duka dan gelisah. semoga pertemanan ini akan selamanya kita jalin

bersama.

6. Bapak-bapak hakim di PN dan PA Kudus, Serta bapak-bapak penghulu di

KUA kecamatan Jekulo terima kasih telah bersedia membagi ilmu dan

menularkannya kepada kami, sehingga kami bisa menambah ilmu yang

kami dapat dari teori di bangku perkuliahan dengan melihat kenyataan yang

ada di lapangan.
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7. Teman-teman KKN kelompok 30, khususnya saudari Nurfita yang sering

berbagi tempat tidur denganku. desa Pohgading Winong Pati, sebulan kita

hidup bersama kawan. dan juga saya berterima kasih juga dengan ibu

Ambar yang telah memberikan tempat untuk kami pada waktu KKN. Tak

ada kata yang paling indah selain kata “ you are the best”. dan satu kata lagi

untuk kalian “SEBUAH NAMA SEBUAH CERITA”.

8. Dosen pembimbingku, Bapak Nor Aris, M. Ag., terima kasih banyak sudah

membantu, sudah menasehati, sudah mengajari. Aku tidak akan lupa atas

bantuan dan kesabaran Bapak dalam membimbingku hingga akhirnya karya

sederhana ini dapat terselesaikan.

9. Seluruh Dosen pengajar di Prodi Ahwal Syakhsiyyah, terima kasih banyak

untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah

kalian semua berikan kepada kami.

10. Semua pihak yang sudah membantu selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.


