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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Maha suci allah yang telah mengatur segala aktivitas-aktivitas kehidupan 

manusia tanpa setitik noda kesalahanpun. Maha besar Allah dengan Firman-Nya 

yang menjadikan manusia ingat dan lalai terhadap-Nya. Maha bijaksana Allah 

yang telah merencanakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang telah 

digariskan-Nya. Segala puji bagi allah yang Maha Pengasih dan maha penyayang, 

yang memberikan, memberikan cahaya, dan hikmah pada penulis dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini dengan lancar. 

 Sepenggal perjalanan hidup penulis telah berlalu. Tugas akhir ini bukanlah 

hasil karya terbaik, namun bukan pula yang terburuk dari yang lain. Berbagai 

macam peristiwa yang sangat berharga telah dialami penulis dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini. Dari kegelapan penyusunan Tugas Akhir ini hingga beroleh titik 

terang penyelesaian penyusunan. Karena itulah, tambahan wawasan keilmuan 

diharapkan dapat diperoleh penulis khusunya dan pemakai informasi Tuga akhir 

ini pasa umumnya. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mencoba menuangkan 

sedikit pengalaman yang penulis dapatkan pada hasil observasi yang dilakukan 

penulis pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus, yang 

dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan lamanya. Dari hasil observasi 

tersebut, penulis berhasil menulis menyusun Tugas Akhir ini, dengan dasar 

informasi mengenai prosedur pembiayaan murabahah yang ada di KJKS BMT 

Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus, beserta informasi-informasi secara 
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umum mengenai koperasi serta informasi khusus mengenai KJKS BMT Bina 

Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus. Penulisan ini bertujuan agar pembaca 

dapat memperoleh sedikit informasi tentang perkoperasian pada umumnya. 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir 

ini tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, segala ketulusan dan keikhlasan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, Msi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Maya Indriastuti, SE, Msi, Ak, CA selaku ketua program studi D3 Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Drs. Chrisna Suhendi, MBA, Ak, CA sebagai dosen pembimbing metode 

penelitian di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan saran serta masukan dalm menyelesaikan 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Seluruh staf Dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Pengurus dan pelaksana KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen 

Kudus, terima kasih atas panduan, arahan serta bimbingan kepada penulis 

dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan selama proses penyusunan 

Tugas Akhir ini. 

6. Kedua orangtuaku yang senantiasa mencintai, memotivasi, dan mendukung 

penulis, terima kasih bapak ibu atas pengorbanan kalian selama ini. 
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7. Buat saudara Muhammad Nor Afandi terima kasih karena selalu memotivasi, 

dan selalu mendukung penulis. 

8. Untuk teman-temanku seperjuanganku Ayu Indah M, Kiki Mayanti, dan 

Mariatul Afwa telah menemani penulis selama penulis belajar di bangku 

perkuliahan, makasih semuanya ya................ 

9. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga penulis berhasil 

menyelesaikan satu jenjang belajar di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang ini, semoga penulis dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi 

dengan hasil yang lebih baik pula. 

 

Dan semua pihak yang mungkin belum disebutkan di atas, penulis 

mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika 

selama pembuatan Tugas akhir ini penulis banyak menyusahkan semua 

orang. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

       Semarang,..... April 2016 

 

 

        Penulis 
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MOTTO 

 Gagal boleh, namun jangan sampai menyerah, sekali gagal tak apa, tapi 

jangan pernah mengulang kegagalan yang sama 

 Kesuksesan merupakan suatu proses yang didapat melalui perjuangan serta 

kegigihan. 

 Jika seseorang melangkah dengan mantap kearah yang diinginkanya dan 

berusaha hidup seperti yang dibayangkan, dia akan memperoleh sukses 

yang tidak pernah terpikir olehnya. 
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PERSEMBAHAN 

1.  Bapak dan Ibu di rumah yang selalu memberika motivasi dan semangat 

kepada penulis serta do’anya yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan 

penulis. 

2.  Kakak serta adik-adiku atas do’a, kasih sayang dan semua canda tawa 

dalam setiap kebersamaan. 

3. Teman-teman seperjuanganku ( anak-anak D3 Akuntansi ), penulis bangga 

bisa kenal kalian, semoga persahabatan kita abadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


