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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

  

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

Kepada  

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

di Kudus 

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari Uswatun Khasanah,  NIM: 

211194 dengan judul “Analisis Penerapan Metode Balanced Scorecard untuk 

Mengukur Kinerja Perusahaan (Studi Kasus CV Karya Abadi Jepara)” pada 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam/Prodi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi 

dan diteliti dalam proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui. 

Oleh karena itu naskah skripsi tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqasah 

sesuai dengan jadwal yang direncanakan.  

Demikian, atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum. Wr.Wb 

 

      Kudus, 25 Februari 2016 
Pembimbing, 
 

 

    

Suhadi, SE., MSA. 
NIP.19750806 200901 1 008 
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PERNYATAAN 

 

Nama      : Uswatun Khasanah 

NIM      : 211193 

Prodi/ Jurusan    : Syari’ah dan Ekonomi Islam 

Judul  : Analisis Penerapan Metode Balanced Scorecard Untuk 

Mengukur Kinerja Perusahaan (Studi Kasus CV Karya Abadi 

Jepara) 

 

Saya menyatakan bahwa apa yang telah tertulis di dalam skripsi ini benar- 

benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang tedapat dalam skripsi 

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

      

 

     Kudus, 25 Februari 2016  

      Yang membuat pernyataan saya, 

 

 

     Uswatun Khasanah 
     NIM: 211193 
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MOTTO 

 
َوَسُتَردُّوَن ِإَلىٰ َعِٰلِم  ٱلُۡمؤِۡمُنوَنَۖو ۥَعَمَلُكمۡ َوَرُسوُلُھ ٱللَُّھَفَسَیَرى  ٱعَۡمُلوْا َوُقِل

   ١٠٥َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتمۡ َتعَۡمُلوَن  ٱلشََّھَٰدِةَو ٱلَۡغیِۡب
Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 
lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” (QS. At Taubah:105) 

 

 

ٰ  
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ilmiah ini aku persembahkan untuk: 

- Bapak, Mamah  tercinta yang selalu menyayangi dan mencintai aku serta 

do’anya yang selalu menyertaiku dalam setiap langkah untuk menapaki hidup 

ini. 

- Adik-adikku tersayang, Riza Fahlevi dan Ayu Lestari, kalianlah prioritas 

utama dalam hidupku. 

- Terima kasih buat kak Muhammad Hasan A. yang sangat aku sayangi, yang 

selalu menemani jejak langkah ini. 

- Keluarga besar dan semua saudaraku yang telah memberi dukungan dan 

bantuan baik moril maupun spiritual demi kelancaran studyku sampai akhir.   

-  Bapak dan Ibu Dosen yang telah bersedia memberikan ilmu duniawi dan 

ukhrowi, do’amu adalah kesuksesanku. 

-  Bapak Suhadi, SE, MSA. selaku dosen pimbimbing yang selalu bersedia 

membimbing dan memberikan pengarahan untuk menyelesaikan skripsi saya. 

-  Segenap keluarga besar CV Karya Abadi yang telah memberikan ijin 

penelitian dan meluangkan waktunya demi kelancaran skripsi saya. . . 

-  Seluruh teman-teman kelas E tercinta yang telah bersama- sama baik suka 

maupun duka tuk meraih impian yang selama ini kita harapkan. 

-  Terima kasih buat temen-temenku, mbak mu’awaroh, mbak titin, dan mbak 

lia yang selalu menyemangati aku. 

- Segenap pihak yang telah ikut andil dalam melancarkan skripsi saya. . . 

Terima kasih… 
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KATA PENGANTAR 

 

 الـســالم عـلـيـكم ورحـمـة اهللا وبـركـاتـه

رحـمن الـرحـيـم  بــسـم اهللا اـل

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan 

semesta alam. Shalawat dan salam ta’dzim senantiasa terlimpahkan kepada beliau 

Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya serta kepada siapa saja 

yang mengikuti ajarannya. 

Berkat pertolongan Allah SWT dan petunjukNya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini “Analisis Penerapan metode balanced scorecard untuk 

mengukur kinerja perusahaan (CV Karya Abadi Jepara).” Semoga bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis benyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan 

tersusun dengan baik. Untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih 

kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua  STAIN Kudus 

2. H. Shobirin, S.Ag, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus 

3. Suhadi, SE, MSA, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberi bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

staf, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen, seluruh civitas Akademika, serta Karyawan di 

Lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus atas jasa-

jasanya dalam memberikan pendidikan dan pelayanan kepada penulis. 

6. Pak Ajib Mustajib selaku Direktur CV Karya Abadi yang telah memberikan 

izin penulis untuk mengadakan penelitian skripsi ini. 
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7. Pak Mukhibbudin serta segenap karyawan di CV Karya Abadi yang telah 

memberikan bantuan informasi dan data keterangan terkait penelitian skripsi 

ini. 

8. Ayah dan Ibu, Adik, beserta keluarga besar penulis tercinta yang selalu 

merestui, memotivasi, mendoakan, mendukung sepenuh hati serta 

memberikan yang terbaik bagi saya. 

9. Kak Muhammad Hasan Amiruddin yang selalu memberi semangat dan 

dukungan kepada saya. 

10. Semua Sahabat-sahabat, mbak lia awaliyah dan mu’awaroh serta teman 

senasib seperjuangan dan kelas EI/E angkatan 2011 di mana pun kalian berada 

yang tidak mungkin disebutkan semuanya semoga sukses selalu. 

11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Dan doa saya kepada semuanya “semoga Allah SWT membalas semua amal 

kebaikannya dengan balasan yang lebih dari apa yang diberikan kepada 

penulis.” Amiin . 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun penyusunannya. Sehingga segala 

kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna tercapainya 

kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

kontribusi bagi para pecinta ilmu khususnya dalam dunia pendidikan Islam serta 

dapat bermanfaat.  

 

Kudus, 25 Februari 2016 

Penulis, 

 

 

Uswatun Khasanah  
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