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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam/ ES

d i -

Kudus

Assalamu' alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Setia Ningrum, NIM:

212500 dengan judul: 6'Pengaruh Stres Kerja dan Kompensasi Terhadap

Turnover Intention Karyawan pada BMT Makmur Mandiri flndaano' pada

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah

dikoreksi dan diteliti sesuai dengan aturan proses pembimbingan, maka skripsi

dimaksud dapat disetuj ui untuk dimunaqosahkan.

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

dialukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalama' alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dr. H. Yasin. M.Ag.
NIP. 19560501 1988031002

Kudus, 5 September 2016

Dosen Pembi



 



Yang bertanda tangan di

Nama

NIM

Jurusan/Prodi

Judul Skripsi

PERT{YATAAN

bawah ini :

Setia Ningrum

212s00

Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

"Pengaruh Stres Ke{a dan Kompensasi

Turnover Intention Karyawan pada BMT

Mandiri ljndaan"

Terhadap

Makmur

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

karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

sepenuhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 5 September 2016

Yang membuat pemyataan

Saya,

Setia Ningrum

NIM: (212580)
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MOTTO 

 

 

 

                     

         

 

“Dan Katakanlah: Bekerjalahkamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahuiakan 

yang ghaibdan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan”  

(QS. At-Taubah, ayat 105)1 

 

 

 

 

Memulai dengan penuh keyakinan 

Menjalankan dengan penuh keikhlasan 

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 

 

                                                           
1
Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 105, Al-Qur’an dan Terjemahannya, PT. Tanjung Mas 

Inti, Semarang, 1992, hlm.298 
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PERSEMBAHAN 

 

Yang Utama Dari Segalanya….. 

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT. Taburkan cinta dan kasih 

sayang-Mu telah memberikanku keuatan, membekaliku dengan ilmu serta 

memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang 

Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. 

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulallah 

Muhammad SAW, serta do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi 

ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh 

karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur 

dan terimakasih saya kepada: 

Alamameterku tercinta, Jurusan Syariah dan Ekonomi 

Islam STAIN Kudus. 

Sebentuk ungkapan kasih untuk orang tuaku (Bapak 

Jamin, dan Ibu Sulastri) tersayang, kasih terindah yang 

kumiliki dalam hidupku adalah bagaimana kalian 

memberikan seluruh perhatian cinta dan do’a untukku 

yang senantiasa mengiringi langkahku... 

Adikku (Sela Nira Mutiara) yang selalu menghiasi hari-

hariku dengan canda tawa,  

Bapak Dr. H. Yasin M.Ag. selaku dosen pembimbing yang 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan 

skripsi ini. 

Para Dosen yang telah membimbingku dalam menempa 

ilmu di STAIN Kudus. 
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Teman-teman seangkatanku terutama Kelas EI/LK/A 

angkatan pertama tahun 2012 yang telah mengisi hari-

hariku dengan tawa canda kalian yang tak akan pernah 

kulupakan. 

Terima kasih kepada karyawan BMT Makmur Mandiri yang 

memberikan izin dan mempermudah penelitian skripsi. 

Teman-temanku (Alvina, Ryan, Amik, Nurul, Nana, Bela, 

Fida, Ifa) terima kasih atas petualangan seru yang kita 

lalui, ini akan selalu menjadi memori indah dalam hidupku. 

Seseorang yang selalu menyemangatiku dan selalu ada 

untukku Khabib Mustofa calon imamku, semoga sehat dan 

sukses selalu. 

Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantuku 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

 

Terima kasihku untuk semua 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala taufiq 

danhidayah-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yangberjudul: “Pengaruh Stres Kerja dan Kompensasi Terhadap Turnover 

Intention Karyawan pada BMT Makmur Mandiri Undaan” denganbaik tanpa 

kendala yang berarti.  

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan nabi besar akhir 

zaman beliau baginda rasulullah muhammad saw,beserta keluarga dan para 

sahabatnya yang senantiasa membawa kita dari zamankegelapan menuju zaman 

yang terang benderang, dari zaman jahiliyyah menujuzaman yang penuh ilmu dan 

iman di dada. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana 

dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai pihak, yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material maupun 

spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. H. FathulMufid, M.Si. selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Shobirin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN 

Kudus . 

3. Dr.H. YasinM.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan segenap 

waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan 

skripsi ini. 

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

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyususnan skripsi ini. 

5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

sksripsi ini. 

 



6. Nur Sholochin S.E. Sy., selaku Manager serta seluruh karyawan BMT

Makmur Mandiri yang memberikan rjin penelitian sefia membantu

memberikan informasi dan data-d ata yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

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

memberikan keleluasaan kepada penulis serta saudara-saudaraku yang dengan

tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan do'anya..

8. Semua teman-temenku kelas EULI<IA Angkatan pertama tahun 2012 yang

senasib seperjuangan, terimaksih atas segala kerjasamanya, bantuan, saran,

dan kritikannya yang membangun, serta kebersamaannya yang tidak dapat

penulis lupakan.

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

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan

imbalan yang layak dari Allah SWT. Akhimya penulis menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempumaan dalam arti

sebenamya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Kudus,5 September 2016

SetiaNingrum
NIM: (212500)
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