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ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 17 September 2020 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

MITA REZEQIA K 

NIM.1520210050 
 

 

  



vi 

MOTTO 

 

Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seseorang pekerja apabila 

ia berbuat sebaik-baiknya (profesional).  

(HR. Ahmad) 

 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang Telah kamu kerjakan. 

(QS. At Taubah; 105) 

 

7. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 8. Dan 

Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

(QS. Al Insyirah; 7-8)
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PERSEMBAHAN 

 

 Denganhati yang tulus, selalu mengharap rahmat dan 

ridha Allah SWT, yang tiada daya upaya dan kekuatan melainkan 

atas bantuan-Nya yang Maha Tinggi Lagi Maha Mulia. Peneliti 

persembahkan karya Ilmiahini kepada: 

 Allah SWT yang telah memberikan kuasa dan anugerah-Nya 

sehingga dapat terselesaikannya sekripsi ini. 

 Nabi Muhammad SAW satu-satunya Baginda Rasul yang 

dapat memberikan syafa’at kepada kita semua kelak di hari 

kiamat nanti. 

 Untuk kedua orang tuaku, Bapak Moh Kuspandi, Ibu Sri 

Sulistiyowati, Adik, Kakek dan Nenek, ibu mertuaku dan ayah 

mertuaku tercinta yang selalu memberikan cinta dan kasih 

sayangnya, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap 

sholatnya dengan tulus. Cinta dan baktiku serta kasih 

sayangku ku persembahkan untukmu. 

 Kepada Ibu Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag. selaku dosen 

pembimbing dan wali studi yang senantiasa memberikan 

ilmu, masukan serta semangat selama proses bimbingan. 

 Terimakasih buat calon suamiku  tercinta Mas Reggend yang 

sudah mendukung menyemangati untuk segera wisuda 

mendapatkan ijazah dan ijab SAH. 

 Segenap sahabatku angkatan 2015 ryka, yunita, nafiah, 

meyga, binti, afrida, nikmah, dyanita, alfi , fika aggus ,abdil 

dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

yang telah menjadi saudara dan keluarga ke-2 ku. 

 Terimakasih segenap kelas ESRB 2015 beserta keluaga PPL 

& KKN yang telah hadir ikut memberikan warna dalam 

perjalanan hidupku. 

 Teruntuk sahabatku pejuang halal Alif, ainun, mauli, rohmah, 

naja dan muarif yang telah memberikan semangat, dukungan 

dan selalu mendengarkan keluh kesah saya disela-sela 

kesibukan. 

 Teruntuk sobat MUA yang selalu memberikan semangat 

kepada saya dalam penulisan skripsi ini. 

 Seluruh teman-teman PPL Asuransi JIwa Bumi Putra Syarias 

dan teman KKN BMT Mubarakah yang ikut mewarnai 

perjalanan menyelesaikan program strata satuini. 
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 Segenap keluarga Wedding MUA Bliamakeup mbak Tutut 

Rohman, Agnes dan amela zain yang sudah memberikan 

warna warni dalam hidup memberi semangat, dan 

mengajarkan sebuah kerja yang professional dalam membagi 

waktu hingga aku bias menyelesaikan kewajibanku. 

 Terkhususnya kepada bapak guru tercintahku Bapak Edi 

Gumawang (alm) dan bapak bambang Gunarto (alm) berkat 

do’a, restu dan pelajaran yang sudah bapak ajarkan selama 

ini sangat berarti dan semua ini atas ijin Allah SWT, syurga 

semoga menjadi hadiah bapak. aamiin 

 Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan sekripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu 

per satu. 

 Kepada pembaca yang budiman dan semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyusunan sekripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 
  

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah 

memberikan curahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

telah membawa manusia dari zaman Jahiliyyah menuju zaman 

yang Islamiyah. Semoga kelak di yaumil qiyamat kita semua 

diakui sebagai ummat-Nya dan mendapatkan syafaat dari beliau, 

aamiiiin... 
Skripsi yang berjudul: “Pengaruh Efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi, Kepercayaan dan Penggunaan 

Teknologi Informasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi 

Kasus pada BMT se Kabupaten Kudus)” ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu 

(S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi 

Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 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. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 
2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Ekonomi 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
4. Dr. Anita Rahmawaty, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dan 

Wali Studi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan 

fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
5. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini.  
6. Para  dosen/staf  pengajar  di  Program Studi Ekonomi 

Syariah yang banyak memberikan pengetahuan dan ilmu yang 
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bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan sksripsi ini. 
Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna dalam arti yang sebenarnya. 

Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi 

semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan 

pertimbangan demi terciptanya kesempurnaan dimasa mendatang. 

Namun demikian, sekecil apa pun makna yang terjelma dalam 

tulisan ini, pun juga diharapkan ada manfaatnya.   
 

Kudus, 17 September 2020 
Penulis, 
 
 
 
 
Mita Rezeqia K 
NIM:1520210050 

 


