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PERNYATAAN 

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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KEMENTERIAN AGAMA 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 
KUDUS 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

di - 

 Kudus 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudari: M. Fatikul Khoir , NIM:  

211170 dengan judul:  “Pengaruh Orientasi Pasar, Kreativitas Organisasi Dan 

Inovasi Terhadap Kinerja Pemasaran Di Bmt Made Demak”, 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 Wr. Wb.  
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KEMENTERIAN AGAMA 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 
KUDUS 

 
PENGESAHAN SKRIPSI 

 
Nama : M. Fatikul Khoir 
NIM  : 211170 
Jurusan/Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah 
Judul Skripsi : “Pengaruh Orientasi Pasar, Kreativitas Organisasi 

Dan Inovasi Terhadap Kinerja Pemasaran Di Bmt 
Made Demak”, 

 
Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Kudus pada tanggal : 

24 Februari 2016 
Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam program studi Syariah dan 
Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah. 
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MOTTO 
 

“ KEMENANGAN YANG SEINDAH-INDAHNYA DAN 
SESUKAR-SUKARNYA YANG BOLEH DIREBUT OLEH 
MANUSIA IALAH MENUNDUKKAN DIRI SENDIRI” 

 

(IBU KARTINI) 
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PERSEMBAHAN 
 

Bismillaahirrahmaanirrahiim....... 
Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kemudahan serta berkat limpahan nikmat-Nya dapat menyelesaiakan tugas ini,   
Shalawat serta salam selalu kucurahkankan kepada Rasulullah  SWA. Dengan 
penuh perjuangan ,dengan iringan do’a, air mata, kesabaran dan dengan segala jerih 
payah Ku persembahkan karya ini kepada: 

� Bapak dan Ibuku tercinta ku persembahkan karya kecil ini sebagai tanda 
bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga atas kasih sayang 
serta do’a dalam  setiap nafasnya.  

� Untuk anak2 prikitiew pak kepsek lek yun, ucup, sopii, bores, pak guru 
paijan, om bos firman, tonjek, bowo, herman burdi, emon, asrofi dll,  yang 
selalu setia menemaniku setiap waktu, memberi saran dan tempat berbagi 
dalam suka dan duka serta dukungan dan kebersamaan kita selama ini. 

� Teman-teman seperjuanganku class D Prodi Ekonomi Syariah angkatan 
2011, terutama buat tim usil Iqbal, Chandra, mujab, faik. Yang selalu usil 
dalam kelas, dan yang selalu memberikan doa, motivasi selama aku kuliah, 
dan tak akan aku lupakan kebersamaan kita selama ini. 

� Dan buat seseorang yang tidak perlu disebutkan namanya, hehehehe cukup 
dalam hati saja, terima kasih buat motivasi dan semangatnya selama ini. 

� Buat tim futsal ESKA 11 terima kasih telah memberikan juara disnatalis 
STAIN KUDUS sebelum wisuda. 

� Teman seperjuangan Muhammad syaifi yang dari bimbingan sampai 
penjilitan skripsi selalu bareng, terima kasih atas kekompakanya. 

� Keluarga baruku KKN STAIN Kudus angkatan ke-35 Kel. 27 Desa 
kemloko  telah  memberikan warna baru dan kenangan yang tak terlupakan. 

� Almamaterku dan Pengelola Prodi Ekonomi Syariah STAIN KUDUS 
tercinta. 

� Seluruh karyawan BMT MADE Demak 
Aku hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih banyak dan mengucap 

ALHAMDULILLAH,,,,,,,,,,,, 
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KATA PENGANTAR 

Bismillaahirrahmaanirrahiim....... 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Orientasi Pasar, Kreativitas 

Organisasi Dan Inovasi Terhadap Kinerja Pemasaran Di Bmt Made 

Demak”. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai 

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat dilupakan 

begitu saja. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sakolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah merestui dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

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

Sakolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Muhammad Mustaqim, S.Pd.I.,M.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

5. Para Dosen dan Staf pengajar di lingkungan civitas akademik Sakolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga 

penilis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Segenap pengurus dan karyawan BMT MADE yang telah memberikan ijin 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Ayah dan Ibu, kakak-kakak, adikdankeluargabesarku yang telah memberikan 

dorongan do’a, moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, mudah-

mudahan Allah SWT membalasnya. 
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8. Semua sahabat dan teman-temanku yang selalu bersama tempat berbagi dalam 

suka dan duka serta dukungan dan kebersamaan kita selama ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih 

dan semoga kebaikan semua pihak yang telah memeberikan bantuan mendapat 

balasan pahala dari Allah SWT. 

Akhinya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang 

disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam 

penyusunan skripsi ini. Oleh karen aitu, penulis mohon maaf apabila terdapat 

banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua.Aamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


