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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

  

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah 

di - 

        Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudara: Aris Prayogo                       

NIM: 212138 dengan judul: “Analisis Disiplin Preventif Dan Disiplin Korektif 

Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada BMT Makmur Mandiri” 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah program studi Ekonomi Syariah, setelah 

dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud 

dapat disetujui untuk dimunaqosahkan. 

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

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Kudus, 30 Agustus 2017 

Dosen Pembimbing 

 

  

H. M. Husni Mubarak SE., MM 
NIP. 19801226 200604 1 003 

KEMENTERIAN AGAMA 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KUDUS 



iii 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 

  

Nama    : Aris Prayogo 

NIM    : 212138 

Jurusan/ Prodi  : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah 

Judul  : “Analisis Disiplin Preventif Dan Disiplin Korektif 

Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada BMT 

Makmur Mandiri Undaan Kudus” 

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus pada tanggal: 

18 September 2017 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah. 

 

Kudus, 22 September 2017 

Ketua Sidang/ Penguji I     Penguji II 

 

 

 

Dr. Nur Aris, M.Ag     Shofaussamawati, S.Ag, M.S.I 
NIP. 19750903 200112 1 002    NIP. 19740828199903 2 004 
 

Dosen Pembimbing      Sekretaris Sidang/ Penguji III 

 
 
 
 
H. M. Husni Mubarak SE., MM   Suciati, M.Pd 
NIP. 19801226 200604 1 003    NIP. 19810504 200901 1 010 

 

  

 

KEMENTERIAN AGAMA 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Aris Prayogo 

NIM    : 212138 

Jurusan/ Prodi  : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah 

 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

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

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

Kudus, 30 Agustus 2017 

Yang menyatakan 

 

 

Aris Prayogo 
NIM. 212138 
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MOTTO 

 

ا ∠ヰぁي∠ ٓأ ين∠  ي∠  يع⊥ヲاْ  ٱلｚذ⌒ ヲٓ⊥レاْ أ∠ط⌒ ام∠ ∠ ء∠ ｚّ يع⊥ヲاْ  ٱ أ∠ط⌒ ∠ヱ ∠メヲ⊥س ｚل⌒ي  ٱلرヱْ⊥أ ∠ヱ ⌒ر ∠مأ ۡأ ۖ ف∠み⌒ن  ٱ ムレ⊥مأ م⌒
دま ⊥ロヱぁ⌒ل∠ى  ٖء ف∠ر⊥ ت⊥مأ ف⌒ي ش∠يأ عأ ز∠  ∠レ∠ت ⌒ ｚّ س⊥ヱ ⌒メヲ∠  ٱ ｚن∠ ب⌒  ٱلرヲ⊥レ م⌒ ⌒ ま⌒ن ك⊥レت⊥مأ ت⊥ぽأ ｚّ م⌒ ヱ∠  ٱ ي∠ヲأ  ٱلأ

ر⌒   ٓخ⌒ ۡأ س∠  ٱ أ∠حأ ∠ヱ 低ر يأ ل⌒ك∠ خ∠ ًا  ن⊥ ذ∠  ي ⌒ヱ  ٩٥ت∠أأ
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

(Q.S An-Nisa :59) 
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PERSEMBAHAN 

 

Ya Allah….. Ya Rohman….. Ya Rohim 

 

Dengan penuh perjuangan, fikiran, tenaga serta do’a, 

Skripsi ini kupersembahkan kepada: 

 

 Terkhusus kepada Ibuku Kasmu’ah dan Ayahanda Karno tercinta 

sepanjang masa yang telah memberikan segalanya disetiap langkah 

hidupku. 

 Untuk kakak perempuanku Eny Puswati yang telah memberikan hal besar 

sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. 

 Keluarga besarku dan saudara saudariku yang menyayangiku tak terbatas 

sepanjang waktu. 

 Semua guruku mulai TK sampai perguruan tinggi yang telah sabar dan 

ikhlas membimbingku dengan ilmunya. 

 Kepada semua Dosen STAIN Kudus dan terkhusus kepada dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dalam proses 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 

 Kepada orang yang menyayangiku dan menyemangatiku dalam proses 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Saudara-saudaraku PALWA “51” tercinta tertanam sepanjang masa, 

kepada adik-adik Titisan Cah Sangar dan kepada teman-teman di 

lingkungan MAPALA Se-Karesidenan Pati 

 Kepada orang-orang yang pernah menyayangiku dan mengasihiku, 

terimakasih sudah pernah mengisi hari-hariku dalam susah maupun senang 

 Teman-teman EI/C 2012 yang selalu menemani perkuliahan di kampus 

STAIN Kudus. Teman-teman dirumah yang selalu menemaniku aktivitas 

keseharianku selama dirumah.  
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 Kepada bapak kepala desa beserta perangkat Desa Plosojenar Kec. 

Jakenan kab. Pati yang telah memberikan suport untuk cepat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Teman-teman KKN, PPL, UKM STAIN Kudus, Teman kerja di ADA 

Swalayan Kudus dan semua teman-temanku yang ada di lingkungan 

STAIN Kudus. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dimasa sekarang maupun masa yang 

akan datang Amiiin…. 

 

 

 

 

 

 

Ya Allah….. Ya Rohman..... Ya Rohim.. 

Kugemakan lantunan puji syukur kehadiratMu, Engkau 

yang telah memberiku orang-orang yang mencintaiku dan 

mengasihiku serta menyayangiku dengan setulus hati, 

keikhlasan hati dan kesucian Doa kupanjatkan hanya 

KepadaMu Ya Allah Ya Rohman Ya Rohim atas semua yang 

telah aku miliki... 

 

Thanks to All 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT, yang telah melimpahkan segala 

rahmat, taufik, inayah serta hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Iringan shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan 

beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi 

seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Berkat 

karunia dan ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Analisis Disiplin Preventif Dan Disiplin Korektif Dalam Meningkatkan 

Kinerja Karyawan pada BMT Makmur Mandiri” telah disusun dengan 

sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S.1) Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 

terhormat: 

1. Dr. Mundakir,M.Ag selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

penyusunan skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan 

skripsi. 

3. H. M. Husni Mubarak SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan serta pengarahan dalam penyususnan skripsi ini. 

4. Anisa Listiyana, S.Ag., M.S.i., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 
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5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Sholihin, SE. Sy selaku Manajer BMT Makmur Mandiri yang telah 

memberikan izin penelitian dan bersedia membantu penulis untuk 

memberikan keterangan yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan. 

7. Buat Staff dan sahabat-sahabat BMT Makmur Mandiri yang telah 

membantu dan memberi motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

8. Kedua orang tua dan saudara saudariku yang telah membantu dan 

memberikan doa dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-temanku seperjuangan khususnya kelas C Ekonomi Syari’ah 

angkatan 2012 serta sahabat-sahabatku PALWA “51” STAIN Kudus yang 

telah banyak memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

10. Buat semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu 

terima kasih atas semuanya yang telah berjasa dalam hidupku. Semoga 

Allah SWT membalas jasa kalian.  

 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca umumnya.  

 

Kudus, 30 Agustus 2017 

Penulis, 

 

 

Aris Prayogo 
NIM.212138 

 


