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KEMENTERIAN 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 saudari : Afrilia Fitriana,                   

NIM : 211167 dengan  judul “Implementasi Kebijakan Penerapan Retribusi 

Pasar Secara Bulanan dan Pelayanannya Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus 

Dinas Pasar Jember Kudus)”, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program 

Studi Ekonomi Syariah 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, 26 Februari 2016 

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 

 

 
Suhadi, M.S.I. 
NIP. 19740518 200712 1 002 
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KEMENTERIAN AGAMA 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 
KUDUS 

 
PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Nama  :  Afrilia Fitriana 
NIM  :  211167 
Jurusan/Prodi  :  Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah 
Judul Skripsi :  “Implementasi Kebijakan Penerapan Retribusi 

Pasar Secara Bulanan dan Pelayanannya Dalam 
Perspektif Islam (Studi Kasus Dinas Pasar Jember 
Kudus)” 

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Kudus pada tanggal : 

7 Maret 2016 
Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah. 
 Kudus, 11 Maret 2016 

Ketua Sidang / Penguji I Penguji II 

 

 
Dr. Anita Rahmawaty, M.Ag Suhadi, S.E., M.S.A 
NIP. 19750112 199903 2 003 NIP. 19750806 200901 1 008 
 
Pembimbing Sekretaris Sidang / Penguji III 

 

 

 

Suhadi, M.S.I     Muhamad Mustaqim, S.Pd.I, MM 
NIP. 19740518 200712 1 002 NIP. 19831210 200912 1 005  
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PERNYATAAN  

 
Di bawah ini yang bertanda tangan saya: 

Nama : Afrilia Fitriana 

NIM : 211167 

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi  : “Implementasi Kebijakan Penerapan Retribusi Pasar Secara 

Bulanan dan Pelayanannya Dalam Perspektif Islam (Studi 

Kasus Dinas Pasar Jember Kudus)” 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya 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, 26 Februari 2016 

Yang membuat pernyataan 

Saya, 

 

 

 

Afrilia Fitriana 
NIM. 211167 
 

 

 



v 
 

MOTTO 
 

 

 

           

 

Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya 

(Surat Al-Baqarah : 286) 

 

 

Jangan menyesali sesuatu yang telah terjadi dan jangan takut apa yang akan terjadi. 

Sesungguhnya hidupmu ada diantara waktu yang lalu  

dan waktu yang akan datang 

(Adhani Alisyahuri) 
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PERSEMBAHAN 

 

Yaa Rabbi. Sekiranya tulisanku ini Engkau beri nilai dan arti, maka nilai 

dan arti tersebut kupersembahkan kepada: 
1. My beloved family, kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Ibu dengan ketulusan 

dan keikhlasannya selalu memberikan doa yang tak pernah putus, kasih sayang 

yang tak tergantikan, serta dukungan semangat baik moril maupun materiil guna 

keberhasilan dan kebahagiaan anakmu ini, tanpa kalian aku tidak akan berarti 

apa-apa, you are all the spirit of my life... Love you so much... 

2. Sang bintang-gemilang yang penuh kasih sayang rela kehabisan sinar kelap-

kelip indahnya, terlihat menawan, menghiasi langit biru dalam menggapai cita-

cita, dan tak kan terlupakan begitu saja buat kakak-kakakku dan adikku, terima 

kasih banyak atas support, doa dan perhatian yang diberikan selama ini. Jadilah 

kebanggaan untuk Bapak dan Ibu.. 

3. Sang bintang yang setia selalu menabur cahaya cinta kasihnya pada gelap 

malam yang menyelimuti jiwa ini, buat kasihku yang teristimewa (Dany 

Kristyanto), yang selalu membantu dan mencurahkan waktu dalam 

menyelesaikan karya ini. Terimakasih atas dukungan dan kesabarannya. Thank 

you forever… 

4. Sang Motivator yang selalu memberikan support dalam langkah-langkahku, buat 

sahabatku tersayang yang selalu ada disaat susah maupun senang, kalian 

senantiasa membantu penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini, 

buat Lisin, Oish, Fita, Mayda, Uyun, Yeni, Okta dan Faris. Kalian terbaik 

untukku. 

5. All my good friends : Kawan-kawanku kelas D Ekonomi Syariah dan saudara-

saudari KKN 35 kelompok 16, terima kasih atas semangat dan keceriaannya. 

Semoga Allah mensukseskan perjuangan kita semua.  
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6. Semua teman-teman seperjuangan yaitu teman-teman Ekonomi Syariah 

Angkatan 2011 yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

kebersamaan kalian di waktu kuliah. Semoga kita semua bisa berguna untuk 

orang banyak dan menjadi kebanggaan orang tua. 

7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus yang 

telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam dengan pelayanannya.  

8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun 

materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dimasa sekarang maupun masa yang akan 

datang Amiiin….    

 

Semoga amal kebaikan mereka diberikan dan diridhoi oleh Allah SWT. 

Amin… ya Rabbal ‘alamin… 

Thanks for All 
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KATA PENGANTAR 

الرحيمبسم اهللا الرمحن    
 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah 

melimpahkan segala rahmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Walaupun belum mencapai kesempurnaan, 

namun harapan hati kecil penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 

Lantunan shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan ke haribaan 

beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi 

seluruh alam, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia. Karena 

dengan berkah shalawat dan salam kepadanya jualah penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Syariah 

dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Kudus dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Penerapan Retribusi Pasar Secara Bulanan dan Pelayanannya Dalam Perspektif 

Islam (Studi Kasus Dinas Pasar Jember Kudus)”. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada: 

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

pembahasan skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan 

skripsi. 

3. Suhadi M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam 

penyususnan skripsi ini. 
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4. Hj. Azizah, M.M, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Junaidi dan Bapak Drs. Bambang Gunadi, MM, selaku kepala Dinas pasar 

Jember dan Dinas Perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian dan bersedia membantu penulis untuk 

memberikan keterangan yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan.  

7. Ibu tercinta serta Keluarga Besar yang selalu memfasilitasi serta mencurahkan 

do’a, perhatian, dorongan, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini, 

juga kakak-kakakku serta adikku yang selalu menyayangiku. 

8. Semua pihak yang telah banyak memberikan suport dan motivasi dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas jasa kalian. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi 

sapaan bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. 

Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga 

diharapkan ada manfaatnya.  

 

Kudus, 26 Februari 2016 

Penulis,         

 

 

Afrilia Fitriana 
NIM. 211167 


