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MOTTO 
 

                   

     

Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya 
jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya 

Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam.1 

  

                                                             
1
 Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Jumanatul Ali Art, 

Bandung, hlm. 304. 
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Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada:  

 Untuk kedua orangtuaku Bapak Abdul Syakur dan Ibu Sukiyem terima 

kasih telah menyumbangkan do’a dan nasehat-nasehatnya yang menjadi 

motivasi berharga bagi penulis 

 untuk keluarga besarku, kak  Ipin, mbak Wati, mbak Zuli, mas Wiji, mbak 

Ul, mas Malik, mbak Siti, kak To dan Farid Abdul Nasir 

 Ibu Tina Martini, SE, M.Si. Selaku pembimbing Skripsi yang banyak 

berjasa meluangkan waktu dan masukan dalam penyelesaian Skripsi ini 

 Bapak H. Jaenal Arifin, M. Ag . Selaku dosen wali selama 4 tahun 

 Yang terhormat Dewan Pengawas, Pengurus, karyawan dan seluruh  

keluarga besar KSPPS Surya Sekawan Kudus 

 Almamater STAIN Kudus 
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support mereka semoga dibalas oleh Allah SWT. Amiin.. 
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dengan baik. Sholawat serta salam peneliti panjatkan kepada Rosulullah SAW 

yang telah memberikan cahaya keislaman. Pada kesempatan ini penulis ingin 

berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini, 

kepada:  
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meluangkan waktu, untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik.  

5. Hj. Azizah, S.Ag, Selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

jajarannya yang telah berkenan memberikan layanan perpustakaan. 
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7.  Seluruh pejabat dan karyawan KSPPS Surya Sekawan Kudus yang 
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penelitian hingga terselesainya skripsi ini. Terima kasih kepada bapak 
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bantuan, pertolongan dan kebaikan-kebaikannya yang telah memudahkan 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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kita selama 4 tahun bersama menuntut ilmu di kampus hijau tercinta kita. 

Kepada temanku Avita Ningrum Ika Aji yang bersedia mendampingi penulis 

dalam penelitian, Dwi Septi Mustikawati yang terus memotivasi penulis disaat 

penulis lelah dan putus asa. Nanik Muthoharoh dan Lia Syaroq teman 

seperjuangan selama 4 tahun. Kalian semua luar biasa. 

11.  Kepada organisasiku tercinta KOPMA STAIN Kudus, semua pengurus 
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Akhirnya, Penulis berdo’a semoga Allah membalas semua kebaikan yang 

telah mereka lakukan, semua itu merupakan hal yang sangat berharga bagi 

penulis. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca 

pada umumnya dan penulis khususnya. Amin.. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Kudus, 15 Februari 2017 
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