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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

(STAIN) KUDUS 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada  

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

di – 

Kudus 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudari Puji Nur Aini,                  

NIM: 212095, dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Yang Efektif, 

Motivasi Spiritual, serta Pelatihan dan Pengembangan Terhadap Kinerja 

Karyawan di KSPPS Fastabiq Pati” 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 

        

Kudus, 17 Juni 2016 

      Dosen Pembimbing 

 

 

Sayful Mujab, M.S.I 

NIP. 19841127 201101 1 008 
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Motto 

 

                           

           

 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan)  

yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) 

 yang dikerjakannya.  

(Q.S. Al-Baqarah : 286)
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Kau harus tetap menghadiri majelis ilmu meskipun masih 

melakukan maksiat. Jika hari ini tidak mendapatkan manfaat, 

mungkin esok kau akan mendapatkannya. Ketahuilah, satu kali 

duduk di majlis seorang ulama yang tulus dapat membuatmu 

berubah dari sosok pelaku maksiat menjadi hamba yang taat dan 

takut kepada Allah. 

PNA 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Sygma Examedia Arkanleema, 

Bandung, 2009, hlm. 60 
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PERSEMBAHAN 

 

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat 

dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang 

selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Bagi mereka yang tetap setia berada di 

ruang dan waktu kehidupan. 

Puji syukur alhamdulillah dan Dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahakan karya kecilku ini untuk : 

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak 

langkahku.  

 Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup. 

 Alamameterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi 

Ekonomi Syariah STAIN Kudus. 

 Untuk penyemangat hidupku, bapak dan ibuku tersayang (bapak Supadi 

dan ibu Sri Sudarmini), yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu 

setia mendampingi, dan membimbing perjalanan dari kecil hingga sekarang 

ini, yang selalu memanjatkan doa untuk putra-putri nya di dalam setiap 

sujudnya. Terimakasih karena kalian aku bisa mencapai pendidikan sampai 

sekarang ini. Terimakasih untuk semua yang kalian berikan dalam 

kehidupanku ini.   

 Mbkku Endang Pur Wanti dan adekku Wahyu Nuzulla Romadhon, 

keponakan dek Noval Alfa Julianto super duper rese tapi nganggenin, 

simbah Putri makasih selalu menyemngati aku. Terimakasih kalian semua  

yang selalu mengiringi langkahku untuk mewujudkan anganku. 

 Untuk seseorang yang terspesial yang telah menemani perjalanan hidupku, 

terimakasih untuk waktu, tenaga, saran-sarannya, support, bantuan dan 

semua yang engkau berikan selama ini. 

 Untuk guru-guru aku mulai dari TK,SD,DINIYAH,MTS,dan SMK 

terimakasih telah diberikan imu yang tak ternilai banyaknya. 
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 Para Dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan kemiskinan ilmu 

sampai mengerti makna kehidupan. Doa dan restunya senantiasa saya 

nantikan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diabdikan untuk 

perjuangan menegakkan cita-cita “izzul Islam wa al muslimiin”.  

 Untuk lembaga pendukung tulisan ini obyek penelitian di KSPPS 

FASTABIQ PATI. 

 Teman-teman EI A 2012 dan temen-temen KKN Posko 32 Desa Kalimulyo 

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

pernah kulupakan.  

 Untuk sahabatku kuliah nda Ana, nda Khuri’ untuk sahabatku Smk Seni, 

Asrul, Iril, Dyan untuk sahabatku SD Dika wahyu makasih sudah 

menyemngati aku. 

 Teman-teman penghuni kost, bolo Rachma Alfan, Suci Qurrota Ayun, 

Clara Annisa, dek Zati, Susanti dek Rini, Izah Yusnia, dek Isna, Gembul, 

Lusiek,Shintia dll yang tak bisa ku sebutkan satu persatu) yang selalu ada 

dikala susah maupun senang.  

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantu untukku untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, yang telah 

memberikancurahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi 

ini dapatterselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 

Nabi AgungMuhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman 

Jahiliyah menujuzaman yang berilmu. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita 

semua diakui sebagaiummatnya dan mendapatkan syafa’at dari beliau. 

Amin.Skripsi yang berjudul : “Pengaruh Gaya Kepemimpinan yang efektif, 

Motivasi Spiritual Serta Pelatihan Dan Pengembangan Terhadap Kinerja 

Karyawan Di BMT Fastabiq Pati “ini telah disusun dengan sungguh-sungguh 

sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelarSarjana Strata Satu 

(S.1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ekonomi Syariah STAIN 

Kudus. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan 

terlaksanadengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai pihak, yang 

secaralangsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material 

maupunspiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

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

STAIN Kudus. 

3. Sayful Mujab, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan 

penyususnan skripsi ini. 

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

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyususnan skripsi ini. 




