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IfiMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA TSI,AM NEGERI KTJDT]S

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada
Yth. Ketua STAIN KUDUS

cq. Ketua Jurusan Syariah den Ekonomi Islam
d i -

Kudus

Ass a lamu' alqi ku m *Yn Wb.

Dibsritahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari : Ani Fatur Rosida, NIM I
?12362 dengan judul: o'Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pertaing*n di Tempat
Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Kudus Karya Prima Jekulo'
Kudus' pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen
Bisnis Syariah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan,

maka skripsi dimaksud dapat diset{ui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena ifu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan
diajukan dalam monaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.
Demikiarl kami sampaikan terima kasih.

Was* a I amu' c lai kum Wr. Wb.

Kudus, 8 September 2016
Hormat Kami,
Dosen Pembimbing

1l272m7l01tX)4
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NIM

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NT]GERI KTIDT]S

PENGASAHAN SKRIPSI

r Ani Fatur Rosida

:212362

Jurusan/Prodi I Syariah dan Ekonomi Islam I Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi :oPengaruh llisiplin Kerja dan Persaingan di Tempat Kerja

terhadap Kinerja Karyawan pnda PT. Kudus Karya

Prima),'

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agarna Islam

Negeri Kudus pada tanggal :

21 Sentember 2016

Selanjutrya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sa{ana Strata Satu (S.l) dalam Ilmu Manajemen Bisnis

Syariah.

Kudus, 23 September 2016

Sekretaris Sidang/ Penguji III

Wf
M. Arif Hakim. M. As
NIP. t 9790107200s01 1ff)6

l1l

. 197508062{X}9011008

2007101004



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Ani Fatur Rosida
: 212362
: Syariah dan Ekonomi Islam
: Manajemen Bisnis Syariah
: Pengaruh Disiplin Kerja dan Persaingan di tempat

terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Kudus Karya
Jekulo, Kudus.

Nama
MM
Jurusan
Prodi
Judul Ke{a

Prima

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi
ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.
Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali
informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

&=-ffiw
1OADF71 1920988

Kudus, I September 2016
Yang membuat pernyataan

@ ANI FAJUn SOSrrlA
NIM.212362
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MOTTO 

 

 

 

 

                                       

             

"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang Telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah 105) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini penulis 

persembahkan kepada : 

 Allah SWT atas segala rahmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran dan 

kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekuranganku. 

Segala syukur kuucapkan karena telah menghadirkan mereka yang selalu 

memberi do’a dan semangat. Dan karenaMu lah skripsi ini terselesaikan. 

 Bapak Sahlan (alm) dan Ibu Mas’adah tercinta yang selalu memberikan yang 

terbaik, serta mendoakan dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya. 

  Orang-orang terdekat: adik Armila Rosida. Dan tak lupa om Budi yang 

selalu  memberikan do’a dan dukungannya, serta keluarga besar yang selalu 

setia mendoakan. 

 Sahabat-sahabatku: Citra Mega Maharan, Listia Anjaswari, Ista Alifa 

Harnum, Hardiyanti siti Musliah, Arum Permata Sari. Kalian yang selama 

ini memberikan begitu banyak bantuan, do’a, nasihat, semangat, serta 

solidaritas yang sangat luar biasa. 

 Diyah Ayu Fitiani temanku seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus, yang selalu membuat hari-hari semasa kuliah menjadi lebih 

berkesan dan berarti. 

 Teman-teman LPM Paradigama, yang sudah memberikan banyak ilmu yang 

tidak bisa didapat di dalam ruang kelas. Yang sudah memberikan banyak 

pengalaman yang indah selama ini. 

 Teman-teman prodi Manajemen Bisnis Syariah (2012) khususnya MBS B 

yang telah mengisi hari-hariku dengan tawa canda kalian yang gak akan 

pernah kulupakan. 

 KKN STAIN KUDUS angkatan 38 khususnya kelompok 12 Desa Degan 

Winong Pati. Karena kesibukan masing-masing semoga silaturahmi kita 

terus berlanjut walau hanya lewat media sosial. 

 Almamaterku dan Pengelola Prodi Manajemen Bisnis Syariah STAIN 

KUDUS tercinta. 

 PT. Kudus Karya Prima  yang sangat membantu pada saat penelitian, dan 

segenap karyawan PT. Kudus Karya Prima Jepara, Kudus  yang sudah 

bersedia direpotkan. 

Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo’akan 

dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu 

memberi limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada 

semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim. 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Persaingan 

di tempat Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Kudus Karya Prima 

Jekulo, Kudus.” 

Penyusunan skrpsi 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 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah merestui dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

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

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Amirus Sodiq, M.A. 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 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 di lingkungan civitas akademik Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga 

penilis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. PT. Kudus Karya Prima Jekulo, Kudus  dan segenap karyawan PT. Kudus 

Karya Prima Jekulo, Kudus yang telah memberikan ijin dan membantu dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Ayah dan Ibu, serta keluarga besar dan orang terdekat  yang telah memberikan 

dorongan do’a, moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, mudah-

mudahan Allah SWT membalasnya. 

8. Semua sahabat dan teman-temanku yang selalu bersama tempat berbagi dalam 

suka dan duka serta dukungan dan kebersamaan kita selama ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih 

dan semoga kebaikan semua pihak yang telah memeberikan bantuan mendapat 

balasan pahala dari Allah SWT. 



Akhinya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yangdisebabkan oleh kelaraian dan teterbatasan ;;;, ;;;";;*" kemampuan darampenyusunan skripsi ini. oleh karena itu penuris *orrin maaf apabira terdapatbanyak kekurangan dcn kesalahan. Harapan penuris semoga skripsi ini dapatbermanfaat bagi kita cemua. Aamiin.

Kudus, 8 September20l6
Penulis

--+'
tutu

-/T
Ani Fatur Rosida
NIM: 2tZ3i6Z
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