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MOTTO 

 

                           

Artinya: Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda 

gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang 

yang bertaqwa. Maka Tidakkah kamu memahaminya? (Al-An’am: 32) 

 

 ما ال يدرك كله ال يترك كله

(Jika tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Perjuangan adalah pengalaman yang paling berharga yang dapat membuat 

kita menjadi insan yang berkualitas. (every struggel in your life has shaped you 

into the person you are today. Be thankful for the hard times they can only make 

you stronger.) 

Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tua tercintaku serta 

kakak dan adik-adikku tercinta yang telah mendukung dan selalu mengarahkan 

saya agar dapat menyelesaikan studi S1 ini dengan lancar dan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

هلل رّب العالمين الّصالة والّسالم على سيّد نا محّمد و على اله وصحبه الحمد 

 اجمعين

Segala puji hanya milik Allah SWT., Dzat penguasa seluruh alam. Berkat rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis 

Terhadap Pembiayaan Syariah di BMT Citra Mandiri Syariah Kedung Jepara” sebagai 

syarat dalam menyelesaikan studi S1 jurusan Syari’ah. Dan rahmat keselamatan semoga 

senantiasa terlimpah pada Nabi Agung Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, 

pengikut-pengikutnya dan umat beliau hingga besok ketika perputaran waktu tak berlaku. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah mengerahka segala daya dan 

kemampuannya semaksimal mungkin agar dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. 

Akan tetapi, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman yang 

dimiliki oleh penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

pembaca sangat penyusun harapkan. 

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini seperti sedemikian rupa, penyusun 

taklupa mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak  atas bimbingan, kerja sama, 

serta dukungannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin 

menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak dan Ibuku tercinta, yang telah memberikian kasih sayang dan doa-doa  

yang tulus demi kebaikan penyusun serta dorongan baik moril maupun 
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materiil sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi serta studi S1 

dengan lancar. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat serta kasih 

sayang-Nya serta memberikan kebahagiaan penuh kepada beliau berdua. 

2. Simbah tercinta H. Karsini, Kakak-kakakku tersayang, Silvi Khusniyah S.Pd 

dan Heni Fitrotul Muna S.Hum serta adik-adikku tersayang, M.Noor Faiz, M. 

Shofi Alfiani, M. Rifqi Ma’arif, M. Fahmi Aslahi dan seluruh keluarga besar 

yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama ini. 

3. Bpk. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

4. Dr.H. Didiek Ahmad Supadie, MM selaku sebagai Pembimbing penyusun 

yang telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran 

untuk membimbing dan memotivasi penyusun sehingga skripsi ini selesai 

tepat pada waktunya. 

5. Dr. H. Rozihan, SH. M.Ag. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan 

nasehat dan pengarahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi 

dengan benar. 

6. Seluruh Dosen dan kariawan di lingkungan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya jurusan Syari’ah yang 

sudah membekali berbagai Ilmu Pengetahuan, dan memberikan pelayanan 

dengan baik serta memfasilitasi penyusun selama menjalani studi. 

7. Abah KH. Imam Sya’roni M.SI selaku pengasuh Pon-Pes Al-Fattah yang 

selalu saya harapkan berkah doa dan tausiyahnya.  
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8. Teman-teman Syari’ah angkatan 2013 yang senantiasa kompak dan saling 

memberikan support dalam menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT 

senantiasa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua. 

9. Sahabat-Sahabat Pon-Pes Al-Fattah yang senantiasa memberikan keceriaan 

dan hiburan selamaini. 

10. Dan takpernah lupa pada semua teman-teman yang tidak bisa disebut satu-

persatu, khususnya keluarga VERNITY, teman Majelis Ta’lim NHS yang 

telah membantu dan senantiasa mendoakan untuk kesuksesan penyusun. 

Penulis tidak dapat membalas apa-apa yang menjadi amal baik kalian 

semua yang telah banyak membantu saya, saya hanya bisa berdo’a mudah-

mudahan Allah SWT membalas dengan balasan yang sesuai dengan amalnya 

masing-masing. 

 

Semarang, 9 September  2017 

  

Penyusun 

 

 

 

 

 


