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5.  karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

6.  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

7.  Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
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PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini ku persembahkan  untuk : 

 

 Bapak dan ibuku ( bachruddin syamsuri & lilik ariyanti ) 

tercinta. 

 Adik-adikku semua yang ku sayangi .  

 Bapak haris na’im yang memberi pengarahan dari awal sampai 

akhir hingga skripsi saya selesai. 

 Yang selalu memberi semangat, motivasi, Adek Anisatul 

Fauziyyah. 

 Teman – teman STIAN semua mulai dari temen kelas temen 

main,temen ppl, kkn, yang selalu membuat hari – hariku cerah 

dan terasa indah. 

 Tak lupa juga Pengurus Masjid Al-Ikhlas, mulai dari Ta’mir, 

sampai karyawan semua Puri Anjasmoro blok M 1/9 semarang, 

& Mas Dodi yang selalu membantu jalannya skripsi 

 

Terimakasih atas motivasi, semangat ,dorongan sampai-

sampai jatuh bangun dalam pembuatan skripsi ini dan Al-

hamdulillah selesai juga skripsi yang saya tulis. Ini semua tidak 

akan selesai tanpa bantuan dari bapak, ibu, adik, dosen,dan 

temen-temen. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima 

kasih.  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’allaikum Wr. Wb 

Segala Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang menggenggam segala yang 

ada di dalam jiwa ini, serta atas limpahan Rahmat, Hidayah, dan Inayah–Nya, 

yang selalu memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha, Shalawat serta 

Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, junjungan kita 

Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga, Sahabat, dan 

Umatnya, sehingga penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan 

Pembiayaan Jual Beli Barang Produktif di BMT Mitra Muamalat “ Dapat 

terselesaikan dengan baik. 

Penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak, baik berupa pengarahan, bantuan serta doa. Oleh karena itu, 

penulis pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih 

kepada : 

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

merestui pembahasan skripsi ini.  

2. Dr. H. Abdurrohman  Kasdi, Lc., M.Si., selaku Ketua Jurusan Syari’ah 

dan Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini.   

3. Abdul Haris Na’im, S.Ag., M.Hum. 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 STAIN Kudus 

yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Para Dosen/Staf Pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini.  
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6. Manager dan para karyawan-karyawati BMT Mitra Muamalat Kudus 

yang telah berkenan memberikan izin dan bersedia memberikan bantuan 

pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini  

7. Kedua orang tua Bachruddin Syamsuri BA dan Lilik Ariyanti yang telah 

mendidik dan membesarkan dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan 

kasih sayang yang begitu besar dan nyata, yang tak terhingga 

menyemangati & memberikan doa yang selalu mengingatkan untuk 

menjaga kesehatan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 

8. Adik-adikku semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih 

atas bantuan, Support, canda dan tawanya yang selama ini diberikan, 

terima kasih banyak untuk bantuan semangatnya.    

9. Seseorang yang hadir dalam hidupku yaitu Anisatul Fauziyyah yang tak 

henti”nya juga memberi motivasi trus menerus sampai terselesainya 

sekripsi ini. 

10. Sahabat sahabat ku Terutama fahrus, jauhar, yang selalu memberi 

semangat terus menerus, & tak lupa juga temen” seperjuangan di 

STAIN Kudus yang telah membantu doa buat kelulusan bersama, serta 

memberikan banyak kenangan selama menuntut ilmu di STAIN Kudus.  

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kesemp  urnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Kudus, 02 Januari 2017 

       Penulis 

 

 

MISHBACHUL ANAM  
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