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Nama : Sarjuni, S.Ag.,M.Hum         Semarang, 20 Maret 2016 

Alamat : Jln. Mugas No. 5, Semarang 

Lamp. : - 

Hal          : Naskah Skripsi 

 

NOTA PEMBIMBING 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

   Universitas Islam Sultan Agung 

  (Unissula) Semarang 

  di Semarang 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka naskah skripsi 

saudara: 

Nama : Wa Ode Intan Rizky Amalia 

NIM :  32501200086 

Judul :  Prinsip Dasar Grameen Bank  oleh Muhammad Yunus 

sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Perspektif 

Islamic Worldview) 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadikan maklum. 

 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 

 

     Dosen pembimbing, 

 

 

             (Sarjuni,S.Ag.,M.Hum) 
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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama : Wa Ode Intan Rizky Amalia 

NIM : 32501200086 

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Fakultas : Agama Islam  

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan 

adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang 

dirujuk sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil 

karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar 

keserjanaan yang diperoleh. 

 

Semarang, 20 Maret 2016 

Saya yang menyatakan, 

 

(Wa Ode Intan Rizky Amalia) 
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HALAMAN MOTTO 

 

                            

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan 

diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang 

yang rugi. [Q.S. Ali-Imran: 85] 

 

                     

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 

kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan 

beragama Islam. [Q.S. Ali-Imran:102] 

 

                     

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama 

bagimu. [Q.S. Al-Maidaah: 3] 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

     Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran ilahi rabbi yang telah 

melimpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

     Skripsi dengan judul ―Prinsip Dasar Grameen Bank  oleh Muhammad Yunus 

sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Islamic Worldview)‖ disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) 

di Fakultas Agama Islam Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam  

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. 

     Dengan terselesaikannya penyusunan skipsi ini penulis menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Yayasan Badan Wakaf Islam Sultan Agung yang telah memberi beasiswa 

penuh bagi program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam. 

2. Bapak , selaku Dekan Fakultas Agama Islam  Unissula yang telah merestui 

pembahasan judul skripsi ini. 

3. Bapak Sarjuni, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluaskan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing 

penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Unissula, yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak La Ode Amane Anharu, S.Pd dan Ibu Suciati, S.K.M.tercinta serta 

adik-adik penulis LM. Ash-Haabil Siddiq dan Wa Ode Nurul Afiah yang 

telah memberikan dukungan baik moral maupun material, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Teman-teman Sejarah dan Kebudayaan Islam teristimewa angkatan 3 atas 

dorongan dan semangatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabat penulis, Roro Pangesti, Wahyuni Usman, dan Novisantri 

Aris yang selalu memberikan do‘a, semangat, perhatian dan hiburannya 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu penyusunan 

skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dari 

harapan, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis 

harapkan demi sempurnanya skripsi ini. 

     Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan para pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

 

Semarang, 20 Maret 2016 

 

 

 

       (Penyusun)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


