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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus
cq. Ketua Jurusan Syariah

di-
Kudus

Assalam*alaika*e Wn Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari: Lelly Muslimatul

Hidayah, NIM : 13202fi125 dengan judul 66PENGARUH SISTEM UPAH

DAN I}ISPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PAI}A

INIIUSTRI KOI\MEKSI LIDA JAYA GEBOG KUDUSI' pada Jurusan

Syariah Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai

aturan proses pembimbingan, maka slcripsi dimaksud dapat disetujui untuk

dimunaqosahkan.

Oleh karena itu mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demkian kami sampaikan terimakasih

Wassalamualaikum WnWb

Dr. H. Yasin. M.As
Nm. 19s60s01 1988031002

Kudus, 18 Juli 2017
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Telah dirnunaqosahkan oieh tirn penguji Sekolah Tinggi Agama Islam l'{egeri

(STAibD Kudus pada tanggal :

{9liepternber 2017
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SURAT PERNYATAAN

- ''-' :..rda tangan dibar,vah ini:

\*ma

\IM

Junrsan

Prodi

Judul

: Lelly Muslimatul Hidayah

:1320210125

: Syariah dan Ekonomi lslam

:Ekonomi Syariah

: "Pengaruh Sistem Upah dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja

Karyawan Pada Industri Konveksi Lida Jaya Gebog Kudus"

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang tertulis didalam skripsi ini benar-

.. - '.,s.i karya sendiri, bukan jiblakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

----':-..: Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan

-- -,. -iidssarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 18 Juli 2017

Yang membuat pernyataan

NIM : 1320210125
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MOTTO 

        

Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  

(Q.S. Al-Insyiroh : 6)  
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PERSEMBAHAN  

 

Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan atas bantuan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha 

Mulia 

Ya Allah… 

Jika karya sederhana ini engkau beri nilai dan arti, sebagian rasa syukur maka nilai dan arti 

tersebut kupersembahkan kepada: 

Bapak dan ibuk tersayang, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta 

kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas 

yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk 

membuat bapak dan ibuk bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. 

Untuk bapak dan ibuk yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih 

sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. 

Kakak-kakakku, terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini 

yang dapat aku persembahkan. 

Kekasihku yang selalu memotivasi diriku dalam suka maupun duka disetiap langkahku. 

Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan  kelas D angkatan 2013 yang selalu menjadi 

penyemangat dan penghiburku, kalianlah yang membangkitkanku, terima kasih atas semua 

yang selama ini kalian berikan. 

Para guru dan dosenku yang tiada lelah mendidik, mengajar, dan membimbingku. Ketulusan 

dan keiklasanmu mencerdaskan ribuan anak nusantara. 

Ya Allah… 

Kuhaturkan ucapan syukur pada-mu, engkau telah memberikan orang-orang yang mencintai, 

mengasihi dan menyayangiku dengan setulus hati, sebening cinta dan kesucian doa. 

Dengan penuh ketulusan hati, dan kasih suci kepada kalianlah kupersembahkan.  
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KATA PENGANTAR  

 

Alhamdulillah maha suci Allah dengan  segala keagungan dan 

kebesaran-Nya segala puji syukur hanya tercurah kepada-Nya yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan  hidayahnya, serta inayah-Nya, sehinnga atas 

iringan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun belum 

mencapai sebuah kesempurnaan. Namun harapan hati kecil semoga dapat 

bermanfaat.   

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan 

beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya diatas cahaya bagi 

seluruh alam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia. Berkat 

karunia dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus dengan judul “Pengaruh Sistem Upah Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Di Industri Konveksi LIda Jaya Gebog Kudus.   

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan 

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

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat:  

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku ketua STAIN Kudus yang telah memberikan 

izin penelitian sehinnga skripsi ini dapat penulis selesaikan.  

2. Dr. Supriyadi, S.H, M.H selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus, yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang 

penulisan skripsi.  

3. Dr. H. Yasin M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan dan perbaikan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

4. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Perpustakaan STAIN Kudus 

beserta segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.  



i Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah

memberikan motivasi belajar dalam men-velesaikan studi.

: Seluruh karyar,van di lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam srAIN
Kudus.

- H. Asichin beserta Ibu Hj. Suliyana. selaku pemilik Konveksi Lid,a Ja,va Gebog

Kudus, beserta karyawannya yangtelah memberikan izin danmembantu dalam

Den)rusunan skripsi.

: Bapak dan Ibuku serta saudara-saudaraku yang secara langsung ataupun tidak
:e1ah membantu baik moril ataupun material, sehingga penulis dapat

nenyelesaikan studi.

I Ka*'an-kawan Jurusan syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
khususnya angkatan 2013 yang seralu memberi masukan dan membantu

renuiis selama belajar di STAIN Kudus ini.

, Semua pihak yang membantu tersusunnya skripsi ini yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu.

Akhimya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh
:rencapai kesempumaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga

sinpsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada

-IUmnva.

Kudus,,ru
Lelly Muslimatul Hidavah

NIM: 1320210125
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