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NOTA PEMBIMBING  

 

             

 

Hal            :  Naskah Skripsi  

Lampiran  :  3 (tiga) Ekslempar 

 

Kepada    :  Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

  Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 

  di- 

  Semarang  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya 

dalam rangkaian pembimbingan penyusun skripsi, maka bersama 

ini saya kirimkan skripsi: 

Judul   : “Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah terhadap 

Peningkatan Kinerja Usaha Nasabah BMT (Baitul 

Maal Wat Tamwil) di Kecamatan Genuk tahun 

2015” 

Nama  :  Arum Laila Muna 

NIM  :  30501302550 

 

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera 

diujikan (di-munaqosah-kan) 

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.   

  

 

Semarang, 22 Februari 2017 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

(Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM) 
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Skripsi yang berjudul  : ” Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah terhadap 

Peningkatan Kinerja Usaha Nasabah BMT (Baitul 

Maal Wat Tamwil) di Kecamatan Genuk tahun 

2015”. 

Oleh  :  Arum Laila Muna 

NIM  :  30501302550 

 

Telah diuji (munaqosahkan) dalam sidang Dewan Penguji Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA) Semarang pada tanggal : 03 Maret 

2017 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar 

sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Jurusan Syari‟ah 
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Dewan Penguji: 
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DEKLARASI 

     

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang diterbitkan, 

dan  

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang 

terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 

 

 

 

 

Semarang, 22 Februari 2017 

Penyusun 

 

 

Arum Laila Muna 

NIM 30501302550 
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MOTTO 

 

 

                         

 

Artinya  : “(ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada 

Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya 

Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 

seribu Malaikat yang datang berturut-turut". 

(Q.S. Al- Anfal:9) 

 

“Kegagalan Adalah Kesempatan Untuk Memulai Kembali”. 
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KATA PENGANTAR 

 

          

ََلةُ َوالسَََّلُم عَ  ْيَن، َوالصَّ ْنيَا َوالدِّ لَى َسيِِّد اْْلَْنبِيَاِء َواْلُمْرَسلِْيَن اْلَحْمُد لِِلِ َربِّ اْلَعالَِمْيَن، َوبِهَ نَْستَِعيُْن َعلَى أُُمْوِر الدُّ

 َوَعلَى أَلِِه َوَصْحبِِه أَْجَمِعْينَ 

Di setiap hembusan nafas kita, di setiap aliran darah kita, dan disetiap 

langkah kita, sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur Alhamdulillahi 

Rabbil‟alamin kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat, 

taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi 

umatnya.  

Alhamdulillah, berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penyusunan 

skripsi ini dapat terselesaikan, guna diajukan sebagai salah satu syarat 

memperoleh Gelar strata satu (S.1) dalam Ilmu Syari‟ah di Fakultas Agama Islam 

UNISSULA Semarang. Dengan judul skripsi: “Pelaksanaan Pembiayaan 

Mudharabah terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Nasabah BMT (Baitul 

Maal Wat Tamwil) di Kecamatan Genuk tahun 2015” 

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini 

tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Anis Malik Toha, selaku Rektor yang telah memberi semangat 

baru pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.,  selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Kesemua Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, khususnya jurusan syari‟ah yang telah banyak 
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mendidik serta mengajarkan berbagai nilai-nilai keilmuan dan keteladanan. 

Kemudian selalu memberikan nasehat dan pesan yang baik kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kuliah dan penyusunan skripsi 

ini, 

4. Bapak Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan 

inspirasi, motivasi, membimbing penulis dan semangat optimisan sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Kepada ayahanda Ali Imron dan ibunda tercinta Wijiyati serta ibunda 

Mukrimah, segenap cinta tertumpah bagi mereka yang telah memberikan 

segalanya dan tidak sanggup bagi saya untuk menyebutkan apa saja. 

Kekuatan dan ketulusan do‟a dari beliau yang telah memberikan keyakinan 

dan kebesaran kepada penulis untuk menggapai cita-cita  dan tujuan di masa 

depan dengan gemilang . 

6. Pimpinan dan para karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas Agama 

Islam yang telah memberikan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Kedua saudara saya, Sulton Salafi Mubarok (kakak) dan Sandi Yail Haidar 

(Adik) yang telah memberikan motivasi walaupun tidak langsung dan 

semangat dalam mengerjakan skripsi ini.  

8. Semua saudaraku dimanapun yang selalu mendukung perjalananku dalam 

menempuh akademik ini, 

9. Bapak  Supriyadi, SE  beserta para staff BMT MITRA KHASANAH yang 

telah membantu dalam melengkapi  data dan  memberikan  informasi yang 

diperlukan  dalam  menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Bapak  Sunaryo, SE berserta para staff  BMT BINA UMAT SEJAHTERA  

Cabang  Genuk  yang  telah  membantu dalam  melengkapi  data dan  

memberikan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teman-teman senasip dan seperjuangan Fakultas Agama Islam, Terima kasih 

atas kebersamaan, kecerian dan canda tawa kalian yang tak pernah penulis 

lupakan 

12. Tidak lupa dan  tidak akan pernah terlupakan kepada semua  kader Himpunan 

Mahasiswa Islam  (HMI)  Komisariat Agama Islam yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, atas dorongan dan motivasinya. 

13. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu terselesainya 

penyusunan skripsi ini. 

Dengan ketulusan dan  keikhlasan dalam  membantu penulis tiada imbalan 

yang dapat penulis berikan kecuali do'a semoga mereka senantiasa diberi imbalan 

yang lebih baik oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan meski sudah berusaha semaksimal mungkin dalam 

penyajian data serta tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 

dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya. 

Akhirnya dengan kerendahan hati, hanya kepada Allah SWT penulis memohon 

hidayah dan inayah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi para pembaca pada umumnya. Amien 

 

Semarang, 22 Februari 2017 

Penyusun 

 

 

Arum Laila muna 

30501302550 

 


