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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
 

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq Ketua Jurusan Syariah

di 

   Kudus 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa 

NIM: 211151

Kepemimpinan Transformasional

: Studi pada 

Ekonomi Islam

diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

 

ii 

 
 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yth. Ketua STAIN Kudus  

Cq Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi Saudara: Andi Setiawan

211151 dengan judul: “ Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keberhasilan Organisasi

pada BMT Mubarakah Kudus” pada Jurusan Syariah 

Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah 

diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi 

disetujui untuk dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima 
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Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui." (Q.S Al Baqarah:30).١ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Al Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 30, Al Qur’an dan Terjemahannya, Mubarokatan 

Toyyibah, Kudus, 1998, hal. 3. 
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