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MOTTO 
 

يَن ُأوتُوا الِْعْْلَ َدَرَجاٍت  ِ يَن َءاَمنُوا ِمنُُكْ َواَّلذ ِ يَْرفَعِ هللُا اَّلذ

 ُُ  َوهللُا ِبَما تَْعَملُوَن َخِبرُي
 

Yang artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat” (Q.s. al-Mujadalah : 11)  
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PERSEMBAHAN 

 
Dengan segala puji dan rasa syukur bagi Allah SWT, dan atas dukungan 

dan doa dari orang-orang tercinta akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia saya 

persembahkan karyaku ini untuk: 

1. Allah SWT, karena atas izin dan karunia-Nyalah karya ini dapat dibuat dan 

diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. 

2. Bapak Nor Aziz Alm. dan Ibu Nafsiyatus Sofi yang aku sayangi dan aku 

cintai. Kalian adalah motivasi terbesarku, yang tiada henti memberikan 

dukungan moril baik materi maupun doa yang mengiringi  dalam  setiap 

langkahku.  

3. Bapak Irsad Andriyanto, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini 

4. Para bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan 

pelajaran yang tiada ternilai harganya. 

5. Kak Andi, adek Irfan dan semua saudara  yang telah memotivasiku dalam 

menghadapi setiap hal. 

6. Sahabat-sahabatku, Denirmilat (Dewi, Rina, Mila, Tatik dan Lanna) yang 

selalu mewarnai hari-hariku. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan 

perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan 

manis yang telah mengukir selama ini.  

7. Teman-teman seperjuangan ESRG yang telah memotivasiku, memberiku 

dukungan dan bantuan.  

8. Teman-teman PPL seperjuanganku mbak Nia, mbak Zunni, Santi, Pristi, 

Latif, dan Fahri. 

9. Teman-teman KKN kelompok 8 desa Mojoluhur ke 40, mbak Asna, Silpi, 

dek Ni’mah, beb Fita, Pak Ghofur, kak Andi, Mas Sofa, Ryan, mbak Amel, 

mbak  Ella, bu Fat dan bunda Indah yang telah mengajarkanku banyak hal. 

Dan membuatku mengerti arti kehidupan yang sebenarnya. 

10. Dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Terimakasih sebesar-besarnya untuk kalian semua. Akhir kata saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua. Semoga karya ini dapat 

bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang 

akan datang.  
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KATA PENGANTAR 
 

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 “Pengaruh Pengembangan SDM, Motivasi Kerja 

dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi pada 

KSU BMT LISA Sejahtera Jepara)” ini disusun guna memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam program studi Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) 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. Mundakir, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah merestui dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

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

pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan 

persetujuan dalm penyusunan skripsi ini. 

3. Irsad Andriyanto, SE., M.Si.,selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

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

berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Orang tua, serta temanku tercinta yang senantiasa mendukungku secara 

langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi 

ini. 

7. Dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. 
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