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MOTTO 

 

        
Artinya : “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,”. (Q.S. 

Al-Insyirah : 7)
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1
 Al-Quran, al-Insyirah ayat 7, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: 

Departemen Agama RI, CV Penerbit Diponegoro, 2019), 596. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas 

segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas 

akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur 

kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan 

orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi 

semangan dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Untuk karya yang sederhana ini, maka saya 

persembahkan tulisan ini untuk orang-orang tersayang:  

1. Untuk Ibu Sumiyati dan alm. Bapak Widarto tersayang, 

terhebat dan terbaik mereka telah melalui banyak perjuangan 

dan rasa sakit.  Skripsi ini adalah persembahan kecil saya 

untuk  mereka. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, 

bapak dan ibu selalu membuka lengannya untuk saya. Ketika 

orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka 

berdua membuka hati untukku. Terima kasih banyak karena 

selalu menjaga dan memberi kebahagiaan dan cinta dalam 

hidupku. Pencapaian ini adalah doa dan harapan yang selalu 

diimpikan oleh mendiang alm. Bapak. Saya berjanji tidak 

akan membiarkan semua usaha beliau sia-sia, karena saya 

ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang 

diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik 

yang saya bisa. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi 

persembahan yang paling mulia untuk Ibu dan alm.Bapak, 

dan semoga dapat membahagiakan kalian. 

2. Adikku tersayang Naila Binuril Fahmei, tiada waktu yang 

paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu 

dengamu. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar dan 

beradu pendapat karena hal kecil. Tapi saat jauh kita saling 

merindukan. Terima kasih untuk bantuan, semangat darimu 

dan terima kasih selalu menemani saya. Semoga awal dari 

kesuksesan saya ini dapat membanggakanmu. 

3. Kepada Bapak Dosen yang paling baik dan bijaksana Dr. H. 

Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si selaku dosen pembimbing 

saya. Terima kasih karena dengan penuh kesabaran Bapak 

selalu membimbingku yang gemar melakukan kesalahan dan 

rela meluangkan waktu untuk merampungkan skripsi ini. 

Terima kasih karena sudah menjadi pembimbingku dan 

sekaligus orang tua kedua saya di Kampus. Terima kasih 
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atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini 

dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas. Semoga 

kebaikan juga selalu menyertai bapak. 

4. Sahabat dan seluruh teman terdekat saya di kampus tercinta, 

Skripsi ini saya persembahkan untuk teman dan sahabat 

yang selalu ada disisi saya. Terima kasih telah menyediakan 

pundak untuk menangis dan meberikan bantuan saat aku 

membutuhkannya. Terimakasih sudah menjadi temanku.  

Terima kasih untuk suport yang luar biasa, sampai saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Betapa beruntungnya 

dan bersyukurnya saya memiliki kalian dalam hidup saya. 

Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan terasa 

hambar, dan maaf jika banyak salah dan membuat kalian 

kesal karena sikap saya.  
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 
  

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

.. M/m م S{/s} ص T/t ت  َ  A/a 

... N/n ن D{/d} ض \S/\/s ث  َ  I/i 

... W/w و T{/t} ط J/j ج  َ  U/u 

 H/h Ma>dd ه Z{/z} ظ {H}/h ح

 <Ba ب ا ’A’/a ء akhir ‘A/’a ع  KH/kh خ

 <Bi ب ي A/a ء ’awal A’/a ع D/d د

 <Bu ب و Y/y ي G/g غ \Z//z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>’ nisbah ف R/r ر

ّي abb أ ّب Q/q ق Z/z ز  Falaky ف ل ك 

ّب K/k ك S/s س ّي rabb ر   ع ا ل م 
‘a>lam

iy 

‘Ain/Hamzah 

di Belakang 
‘Ain/Hamzah di- Waqf ا ْل 

Vokal 

Rangkap 

ع  ْوع  Qara’a ق ر  ر  ’<Alfuru اْلف ر   ا ْلق م 
Al-

qamar 
ْي  <Gairi غ ْير 

ء  اء  Qara’a ق ر   اْلق ض 
Al-

qad}a>’ 
 ا ْلشَّْمس

Al-

syams 
 Syai’un ش ْيٌئ

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta’> 

Marbu>t}ah 

ْين  ال  الدّ  م   ج 
Jama>luddi

>n 
ْين  ال  الدّ  م   ج 

Jama>l 

al-Di>n 
 Sa>’ah س اع ة

 



x 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, 

sholawat dan salam penulis persembahkan kehadirat Nabi besar 

Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam 

kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan 

saat ini.  

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis 

telah selesai menulis sebuah skripsi untuk memenuhi dan 

melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada jurusan 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, 

dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan 

Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada KSPPS 

Berkah Abadi Gemilang Jepara” 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode 

penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut 

dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-

mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala 

kekuranganya. 

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan 

bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh 

karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Bapak 

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si  selaku Dosen Pembimbing, 

selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Mudzakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agam 

Islam Negeri Kudus. 

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

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Kudus. 

3. Bapak Surepno., M.Si selaku Kaprodi Ekonomi Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

4. Bapak Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan 

pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan 

skripsi ini. 
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5. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

6. Ibunda Sumiyati dan Ayahanda Alm. Widarto, yang telah 

membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat, 

dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi ini, serta kepada adiku yang telah 

memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

7. Buat temen-temen angkatan 2015 khususnya Prodi Ekonomi 

Syariah  beserta sahabat-sahabat yang membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan 

skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.  

Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan 

menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang berlimpah dari 

Tuhan YME, Aamiin. Penulis menyadari tulisan ini masih jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang mebangun 

sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya 

yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan  kepada Allah juga kita 

berserah diri. Amin. 

 

 

Kudus, 13 September 2021 

Penulis, 

 

 

 

Asta’ Arul Baqiyah 
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