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Tempat 

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi saudara: INDRA FERNANDI 

MAHARDIKA, Nim: 1320210189 dengan judul “ANALISIS TINGKAT 

PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DALAM PENGEMBANGAN 

KARIER KARYAWAN (STUDI KASUS DI KSPS BMT MUAMALAT 

MULIA KUDUS)” pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam/Prodi Ekonomi 

Syariah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan maka 

skripsi dimaksud dapat dipersetujui untuk dimunaqosahkan. 

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

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang telah direncanakan. 

 

Wassalamamu’alaikum, Wr. Wb.     
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PERNYATAAN 

 

Bismillahirrohmanirrahim 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama : Indra Fernandi Mahardika  

NIM :  1320210189 

Jurusan/Prodi :  Syariah/Ekonomi Syariah 

Judul                           : “Analisis Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

dalam Pengembangan Karier karyawan di KSPPS BMT 

Muamalat Mulia Kudus ” 

Dengan nama Allah Yang Maha Kuasa, saya menyatakan dengan sesungguhnya, 

bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam karya ilmiah skripsi ini benar-benar 

hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Dan menyatakan juga dengan 

penuh tanggung jawab karya ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya 

tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan ilmiah yang 

sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip 

dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 
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MOTTO 

 

                           

                         

 

 

“Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan bila kamu 

menetapkan hukum antara manusia, maka penetapan hukummu itu 

hendaklah adil. Bahwa dengan itu Allah telah memberi pengajaran 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah  Maha Mendengar 

dan Melihat”. (An-Nisaa’: 58) 
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PERSEMBAHAN 

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada saya serta 

memberikan kekuatan sampai saat ini sehingga saya dapat menyusun skripsi ini 

dengan lancar. Karya saya ini kupersembahkan kepada : 

1. Keluarga khususnya untuk Ayah dan Ibu saya, beliau adalah semangat, 

motivator ku yang paling hebat yang saya miliki dan sampai kapanpun tidak 

akan pernah tergantikan. Berkat doa-doa yang kau panjatkan dikeheningan 

malam, doa yang kau berikan disetiap tanganku menjabatmu, kini aku dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Serta adik-adik saya tercinta yang 

menjadi sumber senyumku.  

2. Seluruh dewan guru TK Rajawali, SDN Sunggingwarno, MTs Abadiyah, MA 

Abadiyah Kuryokalangan Gabus dan seluruh Dosen STAIN Kudus yang telah 

menyalurkan ilmunya dan membangun karakter saya dengan baik. 

3. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang meluangkan 

segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Bapak Aulia Rahman, SE.I selaku manajer KSPPS BMT Muamalat Mulia 

Kudus yang telah memperbolehkan tempatnya dijadikan peneletian demi 

terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

5. Seseorang yang tersayang yang saat ini telah saya ikhtiari semoga kelak akan 

menjadi pendamping dalam hidupku. 

6. Semua rekan-rekan di BMT Muamalat Mulia Kudus yang turut berpartisipasi 

dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.  

7. Rekan-rekan PPL STAIN KUDUS Tahun 2017 kelompok 10  

8. Teman-teman ES-F angkatan 2013 yang telah sama-sama memulai perjuangan 

dari awal sampai akhir. Dan semua rekan-rekan yang terlibat yang tidak bisa 

saya sebutkan satu-persatu. 
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9. Dan tak lupa semua para pembaca dan pemerhati generasi penerus sekalian, 

semoga pengorbanannya tidak sia-sia dan mendapat Ridho dari Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam juga 

tidak lupa penulis sanjungkan kepda Nabi Agung Muhammad SAW/ dengan 

harapan semoga penulis mendapatkan syafaatnya dihari kiamat nanti. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus 

dengan judul Analisis Strategi Diferensiasi Produk Pada Funding  Dan  Lending 

Untuk Meningkatkan Loyalitas Anggota di BMT Amanah Kudus.   

Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis perlu menyampaikan 

terima kasih kepada: 

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

penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah STAIN 

Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini. Sekaligus 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran guna memberikan pengarahan dan bimbingan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Para dosen dan staff pengajar di STAIN Kudus yang telah memberikan 

penulis berbagai ilmu agama dan pengetahuan yang insyallah akan bermanfaat 

dalam kehidupan penulis khususnya dan orang lain umumnya. 

4. Aulia Rahman, SE.I selaku pimpinan BMT Amanah Kudus. 

5. Para karyawan dan anggota BMT Amanah Kudus yang telah memberikan 

bantuan dan pelayanan data yang diperlukan data yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu, bapak dan keluarga tercinta yang secara langsung maupun tidak telah 

memberikan bantuan moril maupun materiil selama penyusunan skrips ini. 



 

ix 

 

7. Para sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi selama 

penyusunan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT meridhoi pengorbanan beliau tersebut di atas dan 

memberikan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang 

budiman umumnya. 

 

 

     

 Kudus, 03 September 2017 

 Penulis, 

 

 

 

 Indra Fernandi Mahardika 

 NIM. 1320210189 

 

 

 


