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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 Saudara: ATIN ZULIAWATI, 

NIM: 1320210019 dengan judul: “Analisis Strategi Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Peminat Simpanan Pelajar Prestasi (SUPERPRESTASI) di 

BMT Harapan Ummat Kudus” pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

program studi Ekonomi Syariah, setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses 

pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan. 

Oleh kerena 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, 7 Agustus 2017 

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 

 

 

Lina Kushidayati., SHI, MA 

NIP.198007032009012 2 002 
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HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Assalamualaikum, wr.wb 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Atin Zuliawati 

Nim  : 1320210019 

Jurusan/prodi : Syariah & EI/Ekonomi Syariah 

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Simpanan Pelajar Prestasi (SUPERPRESTASI) di BMT 

Harapan Ummat Kudus” adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, 

bukan duplikasi atau saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah 

dirujuk dan di sebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu 

terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggug jawab sepenuhnya 

ada pada penyusun. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

Wassalamualaikum, wr.wb 

       Kudus,7 Agustus 2017 

       Penulis 

 

       Atin Zuliawati 

       NIM. 1320210019 
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MOTTO 

 

Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan 

kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu  

(Hadist  Riwayat Bukhari) 

 

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 

bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis,  

dan pada kematianmu semua orang menangis sedih,  

tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum  

(Mahatma Gandhi) 
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PERSEMBAHAN 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha  mulia Yang mengajar 

manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya 

(QA: Al-‘Alaq 1-5) 

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi yang tanpa batas, dengan keringat 

dan air mata, kupersembahkan karya tulis ini teruntuk orang-orang yang selalu 

hadir dan berharap atas kesuksesanku kelak. Atas ridho dan rahmat-Nya 

kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu 

kehidupanku 

 Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya lah ku selalu berharap dalam 

setiap langkahku 

 Nabi Muhammad SAW sang Inspirator Hidup 

 Terkhusus kepada Ibunda Ibu Juriyah dan Ayahanda Bpk. Sukono tercinta, 

sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga 

kepersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan 

kasih saying, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada 

mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata 

cinta dan persembahan.  

 Kakakku Agus Lukman Hakim dan Nur Fauziyah terimakasih atas doa dan 

bantuan kalian selama ini. Semoga semuanya selalu dalam pelukan kasih 

sayang Allah SWT. 

 Ibu Lina Kushidayati SHI. MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

banyak berjasa meluangkan waktu dan memberikan masukan saran-saran 

dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan 

oleh-Nya. 
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 Untuk calon Imamku Afif Imam Anshary, yang selalu memotivasi dan 

menemani setiap langkahku, dan dengan kesabarannya selalu mensupport dan 

menantiku. 

 Segenap guru-guruku, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu sejak taman 

kanak-kanak hingga sekarang yang telah memperkenalkan jendela ilmu dan 

meletakkan dasar Akhlaqul karimah sehingga dapat memperluas wawasan dan 

ilmu pengetahuan.  

 Yang terhormat Manajer Umum BMT Harapan Ummat Kudus Bapak Efi 

Sofyan, yang telah mengijinkan serta memberikan waktu dan kesempatan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Yang terhormat Kepala cabang Bapak Sunaryo, Marketing Bapak Shobirin 

dan Custumer Service Mbak Santi Dwi Primasari, serta seluruh karyawan 

BMT Harapan Ummat Kudus yang senantiasa membantu dan memberikan 

waktu tanpa batas demi terselesainya skripsi ini. 

 Keluarga besar Kost Sokkamas, Ibu Evi, Bapak Faiz (Alm), dan sahabat-

sahabatku serta adik-adikku Terimakasih kalian sudah mengajarkanku arti 

keluarga disaat jauh dari orang tua. 

 Rekan-rekan seperjuangan STAIN Kudus teruatama kelas Ekonomi Syariah 

Reguler A yang telah mau berbagi ilmu dan berjuang bersama , semoga kita 

menjadi alumni yang berkulitas dan bermanfaat bagi keluarga, bangsa dan 

agama.  

 Teman-teman PPL KSPPS Bina Ummat Sejahtera Lasem 

 Keluarga Besar KKN ke XXVIII. 

 Almamater STAIN Kudus. 

Semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas 

mendapatkan balasan oleh Allah SWT 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

 Alhamdulillahirobbilalamin. Puji Syukur senantiasa penyusun panjatkan 

kepada Illahi Robbi yang senantiasa mencurahkan segala rahmat, taufiq dan 

hidayah serta inayahnya sehingga penulis mendapatkan kesempatan untuk 

menuntut ilmu lebih lama.Sholawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan 

baginda Rosulullah SAW, Nabi Akhiruzzaman yang menjadi uswatun hasanah 

bagi umat sepanjang zaman. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang 

mendapatkan syafaatnya. Amiin.. 

 Berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1) Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam dalam Program Ekonomi Syariah (ES) STAIN Kudus dengan 

judul : “ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN 

PEMINAT SIMPANAN PELAJAR PRESTASI (SUPERPRESTASI) DI 

BMT HARAPAN UMMAT KUDUS”. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

arahan dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Untuk itu, sudah sepantasnya apabila penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  

Kudus yang telah merestui pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Lina Kushidayati, SHI. MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 

mengarahkan penyusunan skripsi ini. 
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4. Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan izin dan memberikan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi. 

5. Para Dosen dan Staf pengajar di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Kepala pimpinan dan seluruh staf BMT Harapan Ummat Kudus yang telah 

memberikan kemudahan dalam memperoleh data sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini serta atas segala keramahannya yang 

senantiasa memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian. 

7. Bapak dan Ibu tercinta yang memberikan pendidikan karakter, yang selalu 

memberikan keluasaan kepada penulis serta saudara-saudaraku yang dengan 

tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan doa. 

8. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Atas segala bantuan dan bimbingannya, penulis merasa berhutang budi dan 

tidak mampu membalasnya kecuali hanya dengan memanjatkan do’a 

Jazakumullah Khoiron Katsiro. 

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan demi kemajuan dan kesmpurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya 

hanya kepada Allah-lah kita berserah diri dalam segala urusan, semoga kita 

diberikan petunjuk-Nya selalu dan selama-Nya. Amin.. 

       Kudus, 7 Agustus 2017 

       Penulis, 

 

 

 

       Atin Zuliawati 

       NIM.1320210019 


