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KEMENTRIAN AGAMAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Syari’ah / Prodi EI

di kudus

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa skripsi saudara : Ahmad Yaenuri,

NIM : 211105, Dengan Judul ”Analisis Efektivitas Kinerja Accounting

Officer (AO) Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Pembiayaan

Murobahah di BMT YA UMMI FATIMAH Cabang Karaban” pada

Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi dan

diteliti dalam proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat di setujui.

Oleh karena itu, naskah skripsi tersebut dapat di ajukan dalam sidang

munaqasah sesuai dengan jadwal yang di rencanakan.

Demikian, atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawaha ini :

Nama : Ahmad Yaenuri

NIM : 211105

Jurusan / Program Studi : Syariah / Ekonomi Syariah

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

karya saya sendiri, bukan jiplaan dari karya tulis orang lain. Adapun pendapat

atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutipkan dan dirujuk

berdasarkan prosedur ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
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MOTTO

Sapa Wani Rekasa

Bakalan Guyu Mulya
Dudu Akehe, Nangeng Berkahe Kang Dadekne Cukup Lan Nyukupi*

*Kearifan Leluhur Desa Karaban Pati
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PERSEMBAHAN

Duh gusti kang maha agung…………….. jika skripsi ini Engkauberi

makna dan nilai yang berarti, maka dengan kerendahan dan ketulusan hati ku

persembahan nilai tersebut kepada:

 Ibunda (Suparni) tercinta yang telah berjuang sekuat tenaga

menididikku, berusaha memberikan yang terbaik bagi bagi diriku selalu

mendo’akan serta merestui setiap langkah kakiku. Orang yang paling aku

cintai dan sayangi.

 Kakak-kakaku tersayang (Murtini), (Ernasih), dan (Erwanto) yang

selalu memberikan motivasi yang sangat besar dalam hidupku.

Memberikan semangat dukungan serta menjadikan sahabat dan teman

yang baik bagi penulis.

 Untuk semua keluargaku yang selalu mendukung dan memebrikan

motivasi.

 Bapak dan Ibu dosen, yang selama ini telah memberikan ilmu,

bimbingan, serta motivasi dan selalu mendidik dengan penuh kesabaran

kepada penulis.

 Teman-temanku senasib seperjuangan yakni kelas ES B angkatan 2011,

kebersamaan dalam suka dalam duka selama ini akan selalu terkenang.

 Teman-teman PPL dan KKN yang sudah memberikan semangat

tersendiri hidupku.

 Untuk semua teman-teman yang terhubung dalam MULIA FITNESS

yang selalu memberikan semangat serta dukungan untukku,

 Sahabat-sahabatku (Al-Zaen, Sumar, Ardianto, Taqwim, Mu’anah,

Isma) terimakasih banyak telah menjadi sahabat atau keluarga terbaik

dalam suka maupun duka, terimakasih juga atas motivasi serta semangat

yang kalian berikan. Semoga allah memberikan keselamatan dan

kesuksesan bagi kita semua AAMIIN.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohamnirrohim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat allah

SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “analisisn efektivitas kinerja accouting officer dalam

menyelesaikan kredit macet pembiayaan murobahah di mbt ya ummi Fatimah

cabang karaban” ini telah disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk

menyelesaikan studi program strata satu (s1) pada jurusan Syariah ES Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai

pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah berkenan

memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga,

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis

menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M. S. I, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus (STAIN) Kudus.

2. Dr. H. Abdulrohman Kasdi, Lc., M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan

Ekonomi Syariah STAIN Kudus.

3. Ahmad Supriyadi, S.Ag, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah

memebri arahan, saran, dan bimbingan ssehingga teselesainya skripsi ini.

4. Mas’udi, S.FiI.I, MA, selaku kepala perpustakaan Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah memebrikan ilmu

pengetahuan selama masa kuliah.

6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Prodi Ekonomi Syariah dan seluruh

karyawan perpustakaan STAIN Kudus.

7. Ibuk, kakak, terimakasih atas dukungan dan kesabaran juga doa selama

penulis menimba ilmu di STAIN Kudus.
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8. Bapak marjuri, selaku kepala Sdm Bmt Ya Ummi Fatimah yang telah

memberikan izin penelitian salama penyususnan skripsi ini.

9. Seluruh staf karyawan Bmt Ya Ummi Fatimah cabang karaban, khususnya

Bapak Sutresno, Edi Purnomo, Heru Sufaat yang telah meluangkan

waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan

dalam penelitian.

10. Teman PPL, di KJKS Bmt Fastabiq terima kasih telah berjuang bersama

penulis.

11. Teman-teman KKN di Desa Puluta Tahun 2015, terima kasih telah

berjuang bersama penulis.

12. Teman-teman angakatan 2011 seperjuanagn, tetap optimis dan yakin

keberhasilan itu pasti ada.

13. Seluruh pihak-pihak yang mendukung serta membantu penyusunan skripsi

ini. Terimaksih atas do’a, bantuan, serta semangatnya bagi penulis.

Semoga amal baik yang telah siberikan kepada penulis mendapatkan

imbalan yang layak dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan dalam arti

sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi penulis dan pembaca ummunya.

Pati, 9 Maret 2017
Penulis

Ahmad Yaenuri
NIM: 211105


