
PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPEMIMPINAN 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

(Studi Kasus Pada KJKS BMT Alhikmah Mlonggo Jepara) 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (S.1) 

Dalam Ilmu Ekonomi Islam 

 

Oleh : 

LAILATUR ROSIDAH 

NIM : 212202 

 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / ES – REGULAR 

TAHUN AKADEMIK 2016 









v 

MOTTO 

 

 ك نت  ام  يث  اِتَِّق هللا ح  
“Bertakwalah Anda kepada Allah, di mana pun Anda berada”1 

 

 

 

                              

                           

 

“Dia yang mengangkatmu menjadi khalifah di bumi ini, 

maka siapa yang menghindari karunia Allah ini, akaibatnya 

akan menimpa dirinya sendiri” 

(QS. Fathir: 39)2 

 

“LAKUKANLAH UNTUK DUNIAMU SEAKAN AKAN KAU HIDUP SELAMA-

LAMANYA. DAN LAKUKANLAH UNTUK AKHIRATMU SEAKAN-AKAN KAU 

MATI BESOK”3 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan, CV 

Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 136. 
2
 Al-Qur’an Surat Fathir Ayat 39, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia 

(Ayat Pojok), Departemen RI, Menara Kudus, Kudus. hlm. 439. 
3
 Nana Herdiana Abdurrahman, Op, Cit, hlm. 152 
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PERSEMBAHAN 

 

Ya Allah... 
Jika karyaku yang sederhana ini Engkau beri nilai dan arti, sebagai rasa syukurku atas kehadirat-Mu dalam setiap 

langkah-langkahku menggapai cita. Dengan setulus hati, sebening cinta, kesucian do’a dengan ketulusan hati dan 

kasih suci nilai dan arti tersebut kupersembahkan kepada: 

 

1. Sang Matahariku Bunda Siti Shofiyah dan Ayahku Jumadi Purnomo yang tak 

pernah henti untuk mendo’akanku, menyinari langkahku dengan kasihnmu 

sampai aku menjadi orang yang berarti 

2. Kakakku Fahrul Anam, adik-adikku  (Yahya, Mansyur Saidin) tercinta yang 

selalu mensuportku untuk segera menyelesaikan skripsiku, serta tawa kalian 

memberikanku motivasi untuk selalu tersenyum dan berusaha lagi 

3. Guru-guruku dari awal menimba ilmu sampai saat ini yang telah memberiku 

pengetahuan dan mengasah otakku sehingga aku dapat berfikir dengan baik 

dan benar. 

4. Sahabat-sahabatku kelas D Syariah/ES angkatan 2012 yang senasib 

seperjuangan, khususnya kepada (Yuni Viasari, Ulfah Nurrohmah, Putri 

Rahayu Ningsih, Hibah Naqiyyah, Ratna Ariani dan Aida Fitriana) 

 
Tentunya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu. Semoga bantuan, motivasi, dan pengorbanan yang diberikan akan mendapat balasan oleh sang Maha 

Pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa Ta’ala, amiin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tidak lupa 

penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan 

semoga penulis mendapatkan Syafaatnya di hari kiamat nanti. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus 

dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada KJKS BMT Alhikmah Mlonggo Jepara). 

Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M. Si. Selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN 

Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Irsad Andriyanto, SE., M. Si Selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan 

pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S. Ag, MM selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skrpsi ini. 

5. Para dosen dan staff pengajar di STAIN Kudus yang sudah membekali 

penulis berbagai ilmu agama dan pengetahuan yang Insyallah akan 

bermanfaat dalam kehidupan penulis khususnya dan orang lain umumnya. 

6. Bapak Yasir Kholidi, SPt selaku manajer, yang telah bersedia memberikan 

ijin penelitian untuk skripsi ini.  




