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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 : Avisha Carnela 

Anggreani,  NIM : 212298 dengan judul “Analisis Pengembangan Karir 

Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus KSPPS Fastabiq 

Khoiro Ummah Kabupaten Pati)” Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS). Setelah dikoreksi dan diteliti 

sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk 

dimunaqosahkan.  

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Kudus, 05 September 2016 

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 

 

 

Nur Aris, M.Ag 

NIP. 19750903 200112 1 002 
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SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

 

Nama    : Avisha Carnela Anggreani 

NIM : 212298 

Alamat  : Ngetuk RT 01 RW 08 Kec. Nalumsari Kab. Jepara 

 

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan 

kelulusan pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen 

Bisnis Syariah (MBS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dengan judul : 

“Analisis Pengembangan Karir Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Kabupaten Pati)” Adalah hasil 

karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan 

dari siapapun. 

 

 

Kudus, 05 September 2016 

Hormat Saya, 

 

 

 

Avisha Carnela Anggreani 

NIM : 212298 
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MOTTO 

 

 

          

 

 “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula..” 

 (QS. Ar-Rahman: 60 ) 
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PERSEMBAHAN 

 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan karunia dan kasih 

sayang-Mu hamba bisa menyelesaikan karya kecil ini sebagai latihan dan media 

pembelajaran untuk dapat berpikir kritis dan ilmiah. Sholawat serta salam teruntuk 

junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diberi porsi 

syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin... 

 Dengan kerendahan hati, kami mempersembahkan karya ini teruntuk 

mereka yang terkasih dan tercinta, khususnya 

1. Ibunda Rita Yuliani dan Ayahanda Abdul Muksinin yang telah 

membesarkan saya, dan yang selalu sabar dalam membimbing  saya 

hingga mencapai ke  titik sekarang ini. Maaf, anakmu belum bisa 

memberikan yang terbaik buat kehidupan kalian, hanya do’a yang selalu 

mengiringi di setiap sujud saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan 

dan selalu dalam lindungan-Nya. 

2. Sahabatku tercinta Eyla Naylal Khifdiyah yang selalu menemaniku dari 

awal kuliah sampai saat ini. Agistine Sofiatin dan Edy Wibowo syukron 

atas support dan bimbingannya. Tidak lupa juga seseorang yang spesial 

dalam hidupku, orang yang selalu setia menemani dan memberikan 

perhatiannya untukku selama lima tahun lebih. 

3. Tak lupa teman PPL Amida Collection, teringat ketika pagi-pagi harus 

melipat-lipat pakaian dan belajar menggunakan mesin bordir yang hampir 

setiap hari kita rasakan, teringat ketika kita menahan lapar dan dahaga 

karena puasa. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat menjadi bekal 

kita untuk melangkah menuju kesuksesan.  

4. Sahabat KKN Desa Dukuhmulyo Kec. Jakenan Pati, maafkan temanmu ini 

atas semuanya, banyak cerita di dalam KKN kelompok 21 yang tidak akan 

terlupakan. Bagaimanapun kalian pernah menjadi bagian sejarah dalam 

pengabdian yang semoga menuai berkah bagi kita dan masyarakat 

Dukuhmulyo pada umumnya. 
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5. Buat kalian sahabat-sahabatku  kelas Manajemen Bisnis Syariah (A) 

angkatan 2012 yang selalu hadir dan selalu memberi suport dalam setiap 

perjuanganku. Kalian adalah sahabat yang telah menemaniku selama ini. 

Maaf belum bisa membalas kebaikan kalian semua. 

6. Dan buat semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ucapan maaf dari 

lubuk hati terdalam dan terimakasih sekali atas support dan motivasinya 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengembangan Karir Dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus KJKS BMT Fastabiq Pati)”.  

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu 

(S1) pada Ilmu Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Nur Aris, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM Selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan para staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Fatma,M.A.,SE selaku Divisi Diklat dan Pengembangan, Ibu Desy Azianti 

Santa,SE selaku Divisi Kepersonaliaan dan Kepatuhan di KSPPS Fastabiq 

Khoiro Ummah beserta jajaranya yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Ayah dan Ibu tercinta, kalian telah mendidik dan mengarahkan saya menjadi 

orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan kalianlah yang telah 

mengajariku menjadi sosok mandiri. 

8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan 

dukungan baik moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

 

 Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi 

karya yang lebih baik. 

 

 

 

  Kudus, 05 September 2016 

  Penulis 

 

 

 

  Avisha Carnela Anggreani 

  NIM: 212298 

 


