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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

Zuhud bukan berarti kamu tidak boleh memiliki sesuatu, melainkan tidak ada satu 

hal pun yang boleh memilikimu 

-Ali bin Abi Thalib- 

 

Mari kita isi hidup ini dengan yang bermanfaat, jadilah manusia yang bermanfaat, 

jangan hanya pandai memanfaatkan dan jangan sampai hanya dimanfaatkan 

-K.H. Hasan Abdullah Sahal- 

 

Dunia butuh pemuda hebat sekaligus taat pada Allah. Banyak pemuda berani 

bermimpi dan bervisi. Namun tak banyak yang memiliki tekad dan semangat 

untuk berani mengeksekusi. Padahal menjadi pemuda yang hebat sekaligus taat 

itu harus berani berperang dengan rasa takut dan malas. Sebab rasa takut dan 

malas membuat kita tak mau berikhtiar dan berputus asa. Sekaligus berperang 

dengan kesombongan, sebab kesombongan membuat kita tak mau berdoa kepada 

Allah karena merasa tlah hebat tanpa pertolongan dariNya. Jadilah pemuda hebat 

dan taat, taklukanlah dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebab bila 

bukan karena mencari ridhoNya, lantas apa yang hendak dibawa sebagai bekal 

menghadapNya  

 

Persembahan untuk: 

Ibu dan adikku yang selalu menyayangiku ♥



 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi 
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pada Sukuk Negara Ritel”. 
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