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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yth.Ketua STAIN Kudus  

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

di – 

        K u d u s 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudara: Imron Maulana Ahdiyat, 

NIM: 211103 dengan judul: “Pengaruh Karakteristik Individu dan 

Karakteristik Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Studi pada 

BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara” pada Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi dan diteliti 

sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk 

dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Nama : Imron Maulana Ahdiyat 

NIM : 211103 

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi : “Pengaruh Karakteristik Individu dan Karakteristik 

Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Studi 

pada BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara” 

 

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus pada tanggal : 

7 Maret 2016 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi 

Islam. 
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PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

 

Nama : Imron Maulana Ahdiyat 

NIM : 211103 

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam 

Prodi : Ekonomi Syariah 

 

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 
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MOTTO 

 

                         

                           

     

 
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. (Q.S At-Taubah :105) 
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PERSEMBAHAN 

 

Engkau mendapati sesuatu yang terpuji, maka pujilah Allah SWT Dan jika 

engkau mendapati sesuatu yang menjengkelkan maka ikutilah dengan evaluasi 

dan pemeriksaan yang baik terhadapnya. (Al-Musibih) 

Puji syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah 

diberikan Allah SWT, sehingga kemudahan dan juga kelancaran bisa saya rasakan 

dalam penyusunan karya yang sederhana ini. Dengan penuh kerendahan hati saya 

persembahkan karya sederhana ini kepada: 

 Ayahanda Fauzi dan Ibunda Faizah tercinta yang selalu ada dalan nafasku, 

engkau selalu ada dalam untaian do’aku, yang telah bekerja keras dan 

berbesar hati penuh kelembutan kasih sayang yang tiada akhir dengan 

penuh kesabaran kepada ananda di setiap gerak langkah ananda, yang tak 

pernah putus memberikan semangat dan motivasi, terima kasih atas 

keikhlasan dan ketulusan do’a sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan 

baik dan ridhlo Allah SAW. 

 Bapak Murtadho Ridwan, Lc, M.Sh, terima kasih atas ketulusan hati, 

bimbingan dan arahannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik. 

 Para Dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan kemiskinan ilmu 

sampai mengerti makna kehidupan. Doa dan restunya senantiasa ku 

nantikan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diabdikan untuk 

perjuangan menegakkan cita-cita, aamiin.... 

 Untuk Adekku tersayang, yang telah mewarnai hari-hariku, yang 

memberikan semangat penuh persaudaraan sehingga terselesainya karya 

sederhana ini. 

 Bapak Hudi Fauzul adhim selaku kepala cabang BMT Bina Ummat 

Sejahtera Cabang Jepara, yang telah memberikan izin dan waktunya untuk 

pembuatan skripsi ini, serta terimakasih untuk seluruh karyawan yang 

telah ikut berpartisipasi. 
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 Almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus tercinta.   

 Untuk sahabat-sahabatku UKM Palwa “51” STAIN KUDUS, yang sudah 

memberikanku banyak pengalaman, serta sudah setia menemaniku disaat 

suka dan duka. Tiada hal yang terindah kecuali disaat bersama kalian 

kawan,,, best friend forever. 

 Teman-temanku Ekonomi Syariah 2011, terutama kelas “B” yang telah 

mengisi hari-hariku dengan tawa canda kalian yang gak akan pernah 

kulupakan. 

 Untuk temen-temen KKN angkatan 35 Desa Penawangan Kabupaten 

Grobogan yang telah mengukir kenangan terindah hingga kenangan itu 

selalu ku rindukan. 

 Teman-temanku yang tak bisa ku sebutkan, dimanapun kalian berada. 

Akan tetap ada ruang khusus di hatiku untuk semua kebersamaan kita. 

  Pembaca budiman sekalian, semoga semua pengorbanan yang telah 

diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan oleh Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah 'Azza wa Jalla dan rasa syukur yang 

besar penulis panjatkan, atas rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongan-Nya penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua tidak lepas 

dari tuntunan dan bimbingan-Nya. 

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan 

Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang 

setia, atas jasa dan perjuangan besar beliau, penulis sekarang dapat menikmati 

percikan cahaya pengetahuan ke-Islaman. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Individu dan 

Karakteristik Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Studi pada 

BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara” ini telah disusun dengan 

sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (satu) pada STAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

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

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. H. Shobirin, M. Ag selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN 

Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan 

skripsi. 

3. H. Murtadho Ridwan, Lc, M.Sh., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas arahannya, 

semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlimpah. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak atau Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah  STAIN Kudus yang 

telah memberikan kuliah selama penyusun studi di kampus tercinta STAIN 

Kudus. 

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do’a serta 

motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Hudi Fauzul adhim selaku kepala cabang BMT Bina Ummat Sejahtera 

Cabang Jepara, yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Semua teman-temanku jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2011 dan UKM 

Palwa “51”, yang senasib seperjuangan, terimaksih atas segala kerjasamanya, 

bantuan, saran, dan kritikannya yang membangun, serta kebersamaannya yang 

tidak dapat penulis lupakan. 

9. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Hanya Allah lah pemilik segala kesempurnaan, tiada yang sempurna dari 

buah karya seorang hamba. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya. Semoga dengan hidayah dan inayah yang diberikan 

Allah SWT kepada kita semua dapat menjadikan apa yang kita perbuat mendapat 

ridlo dari-Nya. Amin... 

 

Kudus, 16 Februari 2016 

Peneliti 

 

IMRON MAULANA AHDIYAT 

NIM : 211103 

 

 

 

 

 

 


