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SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(sTArN) KUDTTS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam/ ES

d i -

Kudus

Assalamu' alaikum Warahmatullah Wab ar akatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudari Maharotul faiqoh, NIM:

212068, dengan judul "Pengaruh Lingkungan Kerja, Pemberian

Insentif Dan Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja

Karyawan Pada Kspps Fastabiq Khoiro llmmah Pati' pada Jurusan

Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi

dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat

disetuj ui 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.

Wss salamu I alaikum Warahmatullah w abarakatuh

Kuduso 23 Agustus 2016

Dosen Pembimbing

H. Ful/d Rivadi, Lc, M.A
NIP. 19760925 204604 | 002



Nama

NIM

Jurusan

Judul Slaipsi

KEMENTERIAI\ AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KT]DUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Maharotul Faiqoh

212068

Syariah dan Ekonomi IslamlEkonomi Syariah

Pengaruh Lingkungan Kerja, Pemberian Insentif dan

Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan

Pada KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pati

Telah dimunaqosakan oleh tim penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Kudus padatanggal :

19 Sentember 2016

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana stata satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Kudus, 26 September 2016

Penguji II

Dosen Penbimbing Sekretaris Sidang/penguji III

Ons
Nur Ahmad. S.Sos.I. M.S.I
NIP. 197302062A0604 | 0r7

ul

2M312 2 002
irtrlllartini. SE.. M.Si

I[IP. 19770323200212 2 003



Nama

NIM

PERNYATAANI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: Maharotul Faiqoh

:212068

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ES

Judul Slaipsi : "Pengaruh Lingkungan Kerjao pemberian rnsentif Dan Masa

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah pati,'

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya
saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

sepenuhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus,23 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan

Sava.

iv
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  MOTTO 

 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan. 

Maka apabila engkau telah selesai  

(dari suatu urusan), tetaplah bekerja 

keras 

(untuk urusan lain). 

Dan hanya kepada tuhanmulah engkau 

berharap. 

 

(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini kupersembahkan untuk: 

1. Untuk kedua orangtua bapak dan ibuku tersayang (Bapakni/Bukci), yang 

seantiasa mendidik dan mengiringiku dengan doa serta memberiku cahaya 

kasih  sayangnya. 

2. Untuk kakekku (mbahwi Almarhum), nenekku terimakasih banyak atas 

semuanya. 

3. Untuk saudaraku (mbak farik, mas imron, dek ria, dek fala) yang selalu 

mewarnai hari-hariku dengan penuh kebersamaan. 

4. Kepada dosen pembimbingku (Bpk H. Fu’ad Riyadi, Lc, M.Ag,)  dan bapak 

masrukhin, S.Ag, M,Pd yang telah memberikan, arahan, saran, bantuan dan 

kesabaran bapak berikan serta petunjuk-petunjuk dalam penyelesaian skripsi 

ini.  

5. Untuk semua dosen stain kudus yang telah memberikan ilmu kepada penulis, 

semoga membawa keberkahan dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat 

kelak. 

6. Untuk lembaga pendukung tulisan ini obyek penelitian di KSPPS Fastabiq 

Khoiro Ummah Pati. 

7. 7.Teman-teman EI A 2012dan temen-temen KKN dan PPL yang telah mengisi hari-

hariku dengan tawa canda kalian yang gak akan pernah kulupakan.  

8. Teman-teman penghuni ENJE kos, ( ima, hidayah, mia, dwik, keli, riska, iroh, indah, 

Ida, indah rembang dll yang tak bisa ku sebutkan satu persatu) yang selalu ada dikala 

susah maupun senang.  

9. Untuk pembaca budiman sekalian 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, yang telah 

memberikancurahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi 

ini dapatterselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 

Nabi AgungMuhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman 

Jahiliyah menujuzaman yang berilmu. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita 

semua diakui sebagaiummatnya dan mendapatkan syafa’at dari beliau. Amin. 

Skripsi yang berjudul : Pengaruh Lingkungan Kerja, Pemberian Insentif Dan 

Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Kspps Fastabiq 

Khoiro Ummah Pati 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 Ekonomi Syariah STAIN Kudus. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana 

dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai pihak, yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material maupun 

spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

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

Ekonomi Islam STAIN Kudus. 

3. Kepada dosen pembimbingku (Bpk H. Fu’ad Riyadi, Lc, M.Ag,)  dan Bapak 

Dr. H. Masrukhin, S.Ag, M,Pd yang telah memberikan, arahan, saran, 

bantuan dan kesabaran bapak berikan serta petunjuk-petunjuk dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyususnan skripsi ini. 



5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan

skripsi ini.

6- Bapak dan ibuku (bapaknik/bukci) tercinta yang seantiasa mendidik dan

mengiringiku dengan doa serta memberiku cahayakasih sayangnya.

7. Segenap guru dan ustadz penulis yang telah mentransfer ilmu agama dan

umum mulai sejak kecil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8- Semua teman-temanku kelas EI A'12 yang senasib seperjuangan, terimakasih

atas segala kerjasamanya, bantuan, saran, dan kritikanya yang membangun

serta kebersamaanya suka dan duka yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

9. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, karena "tak ada gading yang tak retall'. oleh karenanya tegur sapa

yang bersifat konstruktif dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi

tercapainya kesempumaan dimasa mendatang.Untuk itu saya sampaikan terima

kasih yang sebesar-besamya. Semogakarya ini bermanfaat bagi para pendidik

pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

Wass alumu' alaikum lharo h mat ullah i Wa b arskat u h

Kudus,23 Agustus 2016

Penulis,

vl l l
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