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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan taggungjawab, saya Latifatul 

Husna, NIM 1520210084 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 

1. Teruslah memberi kebaikan karena kebaikan itu akan kembali 

lagi ke kamu. Maka, jangan pernah bosan untuk terus berbuat 

baik. 

2. Hati yang jernih selalu menyingkirkan segala prasangka. 

Selalu mengedepankan pikiran yang positif. 
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PERSEMBAHAN 

 

 Teriring rasa syukur kepada Allah SWT, atas kelancaran 

dan kemudahan dalam penyusunan tugas akhir berbentuk skripsi 

ini, yang saya persembahkan untuk: 

1. Ibu Muslimah yang telah memberikan kasih sayang dan juga 

memberi do’a restu dalam menapaki kehidupan ini agar selalu 

melangkah dalam jalan kebaikan. 

2. Mas Akhid, mbak Atin, dik Fahmi yang selalu memberi 

dukungan semangat dalam kegiatan sehari-hari. 

3. Mas Wafa, mas Arifin, mbak Nafi’,  mas Adib yang tanpa lelah 

memberi motivasi dan juga do’a. 

4. Sahabat kost (mbak Nur, mbak Mut, mbak Fajria, Ladesi) yang 

selalu sigap membantu dalam hal apapun. 

5. Teman sekaligus saudara ( Ni’mah, Novi, Elis, Anwar, Mbak 

Riski, Iis) yang membuat saya tidak pernah menyerah dan 

bosan selama menjalani studi di Kudus. 

6. Teman-temanku Ekonomi Syariah (ES) kelas C angkatan 2015, 

yang sudah menjadi pelengkap, pemanis, dan pewarna 

kehidupan perkuliahan selama semester ini. 

7. Seluruh saudara yang telah memberikan dukungan, semangat 

dan do’a hingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang S1 

ini. 

8. Serta orang-orang yang selalu membantu baik berupa moril 

maupun materiil semoga diberikan keridhoan oleh Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan 

segala kebaikan dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “ 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Spiritual, Lingkungan Kerja dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di BMT Kabupaten 

Pati ”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi 

Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga 

mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aaamiin. Penyusunan 

skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana (S1) dalam bidang ekonomi syariah. Pengumpulan data, 

penganalisisan data, sampai yang terakhir yakni penyimpulan hasil 

tidak terlepas dari bantuan, masukan, saran, dorongan serta 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam  IAIN Kudus. 

3. Bapak Dr. Bayu Tri Cahya, S.E, M.Si. Selaku Ketua Program 

Studi Ekonomi Syariah IAIN Kudus. 

4. Ibu Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M. Ag. Selaku Dosen 

Pembimbing, yang selalu memberikan arahan, masukan dan 

dorongan pemikiran dari setiap detail penyusunan skripsi. 

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan. 

6. Seluruh Staff dan karyawan IAIN Kudus, Khususnya Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan dan bantuan yang 

diberikan selama perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi 

ini. 

7. Ibu dan Kakak-Kakakku Tercinta yang telah memberikan kasih 

sayang dan juga memberi do’a restu dalam menapaki kehidupan 

agar selalu melangkah dalam jalan yang baik dan benar serta 

memberi dukungan dan semangat tiada henti.  

8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah 

IAIN Kudus Khususnya kelas C angkatan 2015, yang sudah 

menjadi pelengkap, pemanis, dan pewarna kehidupan 

perkuliahan selama semester ini. 
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9. Saudara-saudara tercinta, teman teman kost, dan semua pihak 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

10. Semua orang yang telah membantu baik moril maupun materiil 

penulis mengucapkan banyak terimakasih dan bagi pembaca 

untuk pengembangan ilmu di masa mendatang. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan untuk kemajuan dan 

perbaikan dimasa mendatang. Harapan penulis semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. Aamiiin. 

 

Kudus, 25 September 2020 

Penulis,  

 

 

 

 

Latifatul Husna 

NIM. 1520210084 

 


