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MOTTO  

 

َو ْي َو اَوا واْي ا ِذ ِذا َو ااُق ْي َو ااَو َو اَو واَّت ُق وا َواواَّت ِذ ْي  َو
اج

قِذيْيبً ا ا َو مْي لَويْيكُق اعَو ا َواكَو  َو (وا:ااوان  اا)اإِذ َّت  

 

Artinya  : “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu” (QS. An-Nisa’ : 1)  
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PERSEMBAHAN 

 

 Puji syukur alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, akupersembahakan 

karya kecilku ini untuk: 

1. Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak 

langkahku.  

2. Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup. 

3. Almameterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi 

ManajemenBisnis Syariah STAIN Kudus. 

4. Dosen pembimbing yang selama ini membimbing selama kurang lebih 5 

bulan 

5. Sebentuk ungkapan kasih untuk keduaorang tuaku tersayang, bapak 

Muhammad Abduh beserta ibu Chanifah yang selalu memberikan doa serta 

support dalam hidupku  

6. Kakak-kakak ku yang selalu mengiringi langkahku untuk mewujudkan 

anganku. 

7. Untuk lembaga pendukung tulisan ini obyek penelitian di UD AL-Barokah 

Sukolilo Pati 

8. Teman-teman MBS A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang 

selalu mendukungku 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya sehingga atas 

iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna 

memperoleh sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah Program Studi 

Manajemen Bisnis Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus 

dengan judul “Pengaruh Pengawasan dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada UD AL-Barokah Sukolilo Pati)” 

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat : 

1. Dr. Fathul Mufid M.S.I selaku ketua STAIN Kudus  yang telah 

memberikan ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H Abdurrohman Kasdi, Lc,. M.Si. selaku ketua jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuaan tentang penulisan skripsi. 

3. H. M. HusniMubarok SE,.MM, selaku pembimbing yang telah bersedia 

memberi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam 

penyusunan skripsi. 

4. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi. 

5. Bapak dan ibu kandung saya yang langsung maupun tidak langsung telah 

membantu baik secara moril maupun material, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi. 

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat konstruktif dari para  




