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MOTTO

Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak
bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang

utama.

            

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nikmat)

suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan (nikmat) yang

ada pada diri mereka sendiri”.1

1 Q.S. Ar-Ra’d Ayat 11. YayasanPenyelenggaraPenerjemah/Penafsir Al Qur’an
.DepagRI. Al Qur’an danTerjemahnya, CV. Asysyifa, Semarang, 1922, hlm. 174
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PERSEMBAHAN

Puji syukur ku panjatkan kepadaMu Illahi Robbi hingga ku mampu
mempersembahkan karya ini kepada yang tercinta:
 Orang tua, yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang. Dengan

do’amu ku melangkah, dengan restumu ku perjuangkan amanatmu.
Do’amu adalah kekuatanku dan restumu adalah perjuanganku. Terima
kasih atas do’a, motivasi dan pengorbanan bapak dan ibu sehingga ananda
dapat menyelesaikan kuliah ini.

 adikku tercinta, yang selalu mewarnai hari-hari dengan canda tawa,
guraunya, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah-langkahnya
dalam meraih kemenangan hakiki.

 Keluarga besarku dari bapak dan ibu yang selalu memberikan semangat
dan motivasinya sehingga dapat terselesaikannya perkuliahan program
sarjana strata satu (S.1).

 Saudara saudaraku pemuda pemudi Karang Taruna Desa Sitiluhur,
Gembong, Pati

 Teman teman kelas C jurusan Syari’ah EI 2009, yang selalu memberikan
warna dan semangat dalam hari-hari panjang perkuliahan, kalian akan
selalu hidup dalam sanubari terdalam hatiku.

 Segenab bapak dan ibu Dosen terkasih yang telah mengucurkan begitu
banyak air ilmu kesejukan sehingga dari engkaulah bekal ilmu kuperoleh,
semoga Allah SWT selalu melindungi bapak ibu sekalian.

 Seluruh jajaran pengurus Bank Muamalat KCP Pati yang membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan
semakin berkembang.

 Segenap almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
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Dengan segala pengorbanan, bantuan, motivasi, dan support mereka
senantiasa, ku mohonkan do’a dan ridho-Nya dalam setiap langkah hidupku.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat, taufik serta inayahnya, sehingga  atas iringan ridho-Nya pada kesempatan

ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi.

Iringan sholawa tserta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi

Agung Muhammad SAW, yang yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh

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

ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan sekripsi guna memperoleh gelar Sarjana

Strata Satu (S.1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi

Syariah STAIN Kudus dengan judul “Analisis Strategi Peningkakatan Kinerja

PT Bank Muamalat KCP Pati dengan Pendekatan Balanced Scorecard.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terrealisasikan. Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I.,selakuKetua STAIN Kudus yang telah

merestui penyusunan skripsi ini.

2. Bapak H. Shobirin, M.Ag.,selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Kudus,

yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

3. Bapak Karebet Gunawan, SE., M.M, Selaku Ketua Prodi EkonomiSyariah

STAIN Kudus yang sudah memotivasi dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Muhamad Mustaqim S.pd,I., M.M.selaku dosen pembimbing yang

telah bersedi ameluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Hj. Azizah, S.Ag., M.M, selaku Kepala Perpustakaan beserta seluruh

Petugas Perpustakaan STAIN Kudus yang telah memberikan izin dan

pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.

6. Para dosen dan Staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah

membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
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7. Bapak Dudi Mauludin selaku Sub Branch Manager Bank Muamalat KCP

Pati beserta staf-stafnya yang telah meberikan izin untuk memperoleh

data-data selama peneliti melakukan penelitian guna menyelesaikan

penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu serta adikku yang tiada henti mendo’akan untuk kesuksesan

anaknya dalam penyusunan skripsi ini.

9. Saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan masukan, dorongan dan

motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman jurusan Syari’ah Prodi Ekonomi Syariah khususnya

angkatan 2009 kelas C yang selalu memberikan masukan dan

membantuku selama belajar dan menyelesaikan skripsi.

11. Segenap pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun peneliti berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada

umumnya. Amin.

Kudus, 15 Juni 2016

Penulis,

Arif Maftuchan
NIM: 209182


