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ABSTRAK 
 

Dika Hariyanti (1520210196), Pengaruh Kepemimpinan Islami, Mutasi, 

dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris Karyawan 

di KSPPS MADE Demak). 

Kinerja karyawan merupakan salah  satu elemen penting dalam sebuah 

perusahaan, karena kinerja karyawan sangat menentukan maju atau tidaknya 

suatu perusahaan, kinerja yang baik akan memberikan hasil yang baik terhadap 

perusahaan atau khususnya lembaga keuangan syariah. Dalam sebuah 

perusahaan kepemimpinan menjadi tombak utama karena pemimpin adalah 

penggerak semua elemen dalam perusahaan. Selain itu dilakukan upaya 

pengembangan karyawan maka perusahaan melakukan mutasi karyawan agar 

karyawan  tidak bosan dan dapat meningkatkan kinerjanya. Untuk melakukan 

evaluasi terhadap kontribusi karyawan dan memberikan upah sebagai 

penghargaan terhadap mereka maka diberikannya kompensasi, agar karyawan 

dapat lebih meningkatkan kinerjanya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 

Islami, mutasi, dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja karyawan di 

KSPPS MADE Demak . Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan 

dengan metode kuantitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan 

dokumentasi, dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan: kepemimpinan 

Islami, mutasi, dan kompensasi secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. sedangkan berdasarkan hasil analisis uji simultan F 

disimpulkan bahwa kepemimpinan Islami, mutasi, dan kompensasi secara 

simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di KSPPS MADE 

Demak. Dari analisis data diketahui bahwa besarnya Adjusted R square adalah 

0,472 atau 47,2%. Hal ini berarti sebesar 47,2% kemampuan model regresi 

dari penelitian ini menerangkan variabel dependen. Jadi, dalam penelitian ini 

didapat kesimpulan bahwa kepemimpinan Islami, mutasi dan kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan hal ini dapat digunakan lembaga 

keuangan syariah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Kata kunci: Kepemimpinan Islami, Mutasi, Kompensasi, Kinerja 

Karyawan 
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MOTTO 
 

َئُس ِمْن َرْوِح اَّللِه ِإال اْلَقْوُم اْلَكاِفُرون ََ َوال تَ ْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اَّللِه ِإنهُه ال يَ ي ْ  
 

“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. 

(QS. Yusuf : 87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

 

PERSEMBAHAN 
 

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Karya ini ku persembahkan kepada: 

 Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran 

untuk segala urusan saya. 

 Orang tuaku tersayang (Bapak Sutar dan  Ibuk Sutami) yang 

selalu memberikan semua yang terbaik untuk saya, dan 

terimakasih untuk setiap tetes keringat dan doa yang selalu 

tercurahkan kepadaku, dan terimakasih karena selalu 

memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

 Mas-ku dan mbak-ku (kak Har, kak Yud, mbak Ekma, dan mbak 

Yun) yang selalu memberi motivasi, suport dan semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Keponakan-keponakan tersayangku (Shela, Sintia, dan Mujib 

An-Nur) yang senantiasa menghiburku disaat aku lelah dan 

jenuh. 

 Burhan Yudha Prawira yang senantiasa menemani, menghiburku 

disaat lelah datang dan tentunya yang selalu memberikan yang 

terbaik untukku. 

 Keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN 

Kudus,   yang selalu meberikan motivasi dan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, 

dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh kepemimpinan Islam, 

mutasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di KSPPS MADE 

Demak”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) di IAIN Kudus dan karya ini 

semoga memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sebagai uswatun 

hasanah yang telah membebaskan manusia dari kejahiliyahan yang 

membelenggu umat menuju zaman islamiyah. 

Berbagai bentuk bantuan, dorongan serta bimbingan dari 

berbagai pihak merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan 

dari proses penyusunan skripsi ini. Atas kasih saying-Nya melalui 

berbagai bentuk bantuan tersebut, Alhamdulillah peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini tanpa hambatan yang berarti. Untuk itulah 

penulis mencoba menghadirkan untaian kata sebagai wujud terima 

kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang telah 

merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Dekan fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam di IAIN Kudus yang  telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E., M.Si. selaku ketua prodi Ekonomi 

Syariah di IAIN Kudus yang  telah memberikan arahan tentang 

penulisan skripsi ini. 

4. Abdul Haris Naim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing 1 

(pertama) yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Surepno, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing 2 (kedua) 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag. selaku kepala perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Rofiq Sururi, SE selaku manajer KSPPS MADE Demak yang 

bersedia memberi izin dilakukannya penelitian. 



ix 

 

8. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak ibukku tersayang yang selalu mendidik dan memberikan 

semua yang terbaik untuk saya, mbakku Ekma, Mbak Yun dan kak 

Yudi, kak Har yang senantiasa memberikan semangat kepada saya, 

dan keponakanku (Shela, Sintia, Mujib) yang selalu  menghiburku 

dikala sepi. 

10. Cabai terongku yang selalu memberikan guyonan-guyonan yang 

sangat menghibur, selalu memberi semangat dan selalu membantu 

di setiap kesulitanku. 

11. Teman-teman ES-E angkatan 2015 yang menemani dari awal 

hingga akhir. 

12. Seluruh keluarga besar wisma Palm Asri yang selalu memberikan 

kenyamanan selama berada disini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Tidak ada kata dan persembahan yang dapat diberikan sebagai 

ungkapan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah 

membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT kelak 

membalas kebaikannya dengan berlipat ganda Amiin yaa Rabbal 

Aalamiin. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis dan kepada para pembaca. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 

 

Kudus, 15 Oktober 2019 

Penulis, 

 

 

 

Dika Hariyanti 

1520210196 


