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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul ‘PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN ETIKA KERJA ISLAM 

TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI KOPERASI PURA GROUP KUDUS’’. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

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

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Shobirin, S.Ag.M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Ilam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Suhadi, SE, MSA, Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S. Ag, MM., selaku Kepala Perpustakaan Syariah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar dilingkungan aktivitas Akademik Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Segenap karyawan di Koperasi Karyawan Pura Group Kudus yang telah 

bersedia ikut andil dalam penelitian skripsi ini. 

7. Ayah dan ibu, serta keluargaku  yang telah memberikan dorongan do’a moril 

maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT 

membalasnya. 

8. Teman-teman D’Classabee tempat berbagi canda tawa, suka dan duka serta 

dukungan dan kebersamaan kita selama ini. 

9. Teman-teman KKN 47 yang super duper lucu dan kocak yang selalu 

menghibur. 
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10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih 

dan semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat 

balasan pahala dari Allah SWT. 

 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan 

oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi 

ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan 

kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin 

 

 

      Kudus, 30 November 2015 

      Penulis, 

 

 

        

      Fathiyyatul Limanihtada 

      NIM. 211257 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


