
 

 

ANALISIS DISIPLIN KERJA KARYAWAN DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA DI PERUSAHAAN ONLINE 

LABEL BAJU.COM BERDASARKAN PERSPEKTIF 

EKONOMI SYARIAH 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Strata (S. 1)  

Dalam Bidang Ekonomi Syariah 

 

Oleh : 

ISNAINI SAFARINDA  

NIM : 212083 

 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  KUDUS 

JURUSAN EKONOMI SYARI’AH 

TAHUN 2016  



 

ii 

 

 



 

iii 

 

 



 

iv 

 

 



 

v 

 

 
 

 

 

ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتبُل َوُهَو 

َتْكَرُهوْا َشْيئًب َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى َأن ُتِحُّبوْا 

َشْيئًب َوُهَو َشٌر َلُكْم َوالّلُه َيْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن 

 (612)الّبقرة: 

 

 

Artinya : "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 

sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 

padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 

menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 

216)
1
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Karya Insan Indonesia, Jakarta, 

2004, hlm. 42.  
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PERSEMBAHAN 

 

Do’a dan Ridha orang tua terhadap anaknya merupakan awal kesuksesan kita 

dalam mencapai tujuan. Sesungguhnya cinta kasih orang tua adalah pakaian kita 

dan do’a restu mereka menentukan langkah kita dan kebahagiaan anak adalah 

kebahagiaan orang tua. 

 

Dengan memohon Ridha-Nya, dan Syafa’at Rasul-Nya, aku persembahkan skripsi 

ini pada : 

 Ibuku Sikah dan Bapakku Marhuri yang selalu mencurahkan cinta dan 

kasih sayangnya untukku, selalu mendo’akanku, yang selalu memberikan 

pengorbanannya dalam hidupku dan mendidikku menjadi lebih baik. 

 Saudara-saudaraku Mbak Ana, Dek Hanif, Dek Selly dan Dek Azka yang 

selalu menyayangiku dan memberiku semangat dalam menyelesaikan 

studiku. 

 Seluruh keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan 

mendo’akanku. 

 Masku yang selalu ada untuk menemani, memberi semangat dan memberi 

motivasi  dalam hidupku.  

 Sahabat-sahabatku Jaelani, Heni, Mas Icin, Kak Lia, Mbak Nurul dan 

Naily yang selalu menemani dan memberi motivasi dalam hidupku. 

 Serta guru-guruku yang selalu memotivasi, mendo’akanku serta 

membimbingku. 

 Semua teman-temanku yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu yang telah 

membantuku selama ini. 
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan 

Hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Skripsi yang berjudul “Analisis Disiplin Kerja Karyawan Dalam 

Meningkatkan Kinerja di Perusahaan Online Label Baju.Com Berdasarkan 

Perspektif Ekonomi Syariah”, ini disusun sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) pada STAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan 

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

terselesaikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

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

pembahasan skripsi ini. 
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Ekonomi Islam pada STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang 

penulisan skripsi ini. 
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waktu, memberi motivasi, semangat, nasehat, dan selalu mendorong penulis 
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meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Hj. Azizah, S.Ag, MM, selaku Kepala Unit Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 
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