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MOTTO 

 

 

“Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang 

bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” 

(Q.S.AZZUMAR: 10). 

 

 

“Learner always begins by finding fault, but scholars see positive achievements 

all things” 

 

Pelajar selalu dimulai dengan mencari kesalahan, tetapi sarjana melihat prestasi 

positif dalam segala hal 

 

 

“Better our great little place, on us a great little place” 

 

Lebih baik kita besar ditempat yang kecil, dari pada kecil ditempat yang besar. 
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PERSEMBAHAN 

 

                Puji Syukur Kehadirat Allah SWT... 

Yang selalu membimbing langkahku dan selalu memberi pertolongan disaat aku 

membutuhkan. 

Tak lupa ku persembahkan sebuah kenangan terindah ini kepada... 

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak 

langkahku.  

 Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup. 

 Bapak dan ibu ku yang telah berjuang mendidik dan membesarkanku serta 

mencurahkan seluruh hidupnya, kasih sayang, pengorbanannya, cintanya 

untuk keberhasilanku dan selalu mendoakanku, memberiku motivasi 

dalam menjalani hidup. 

 Saudara laki-lakiku M. Hilman yang selalu memberikan dukungan dan 

do’a. 

 Om Dion dan Tante Ida yang selalu mendukung dan mendoakan aku 

terima kasih. 

 Sahabat-sahabatku tercinta  MBS A 2012 khususnya Rempong- remping 

(Mia, Dewi, Tutut, Novi, Novia) yang sudah menemaniku selama 4 tahun 

ini, candamu, ceritamu, tak pernah terlupakan dan tetap semangat untuk 

berjuang bersama. 

 Terima kasih untuk Khazim Ubbaydilla, Deni Arif H yang sudah hadir 

dihidupku yang sudah memberikan semangat baru untukku. 

 Sahabat-sahabat SMA ku tercinta SMA 1 GEBOG yang sangat aku 

sayangi khususnya Cica, Henila, Apreivita, Mida, Tina, Dwi, Refi, terima 

kasih karena kalian selama ini tanpa henti mendoakan dan mensupport ku 

walaupun kita sama- sama berjuang dengan jalan yang berbeda-beda untuk 

meraih kesuksesan kita. 
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 Untuk sahabat KKN posko 28 di Desa  TambahMulyo Jakenan Pati, 

kenangan terindah maupun terpahit dan kebersamaan yang tak terlupakan, 

semoga kita jadi saudara selamanya dan terimakasih atas kerjasamanya. 

 Ibu Dr. Hj Anita Rahmawaty, M.Ag selaku dosen pembimbing, 

terimakasih atas ketulusan hati, bimbingan serta arahanya, sehingga skripsi 

ini dapat selesai dengan baik. 

 Terima kasih untuk PT. Kudos Istana Furniture yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan mengizinkan saya untuk meneliti. Dan seluruh 

karyawan yang berpartisipasi semoga membawa manfaat untuk 

perusahaan. 

 Dan dosen-dosen yang saya hormati dan saya sayangi yang sudah 

memberikan banyak pengalaman serta ilmu, terimakasih atas jasa-jasamu. 

Semoga apa yang engkau berikan dapat bermanfaat. Amin... 

 Almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tercinta. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 

hidayah Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada Nabi AgungMuhammad SAW, yang telah 

membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Semoga kelak 

di yaumil qiyamah kita semua diakui sebagai ummatnya dan mendapatkan 

syafa’at dari beliau. Skripsi yang berjudul: Pengaruh Etos Kerja Islam, Beban 

Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus 

Pada PT. Kudos Istana Furniture Kudus) ini telah disusun dengan sungguh-

sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S.1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi Manajemen 

Bisnis Syariah STAIN Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

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

dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terima kasih kepada: 

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. Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M. Ag 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 studiBapak dan ibu kandung  
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