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KEMENTERIAN AGAMA   
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KUDUS 
 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

  
Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

di - 

Kudus 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudara: DEVI ARIESTYA 

OCTAVIANI, NIM: 1320210004 dengan judul: “Pengaruh Penghargaan dan 

Hukuman terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus Di 

Konveksi Jilbab El-Nifa Purwosari Kudus)” pada Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam program studi Ekonmi Syari’ah, setelah dikoreksi dan diteliti 

sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk 

dimunaqosahkan. 

Oleh kerena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.  

Demikian, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Kudus, 22 Agustus 2017 

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 

 

Karebet Gunawan, SE, MM                                               
NIP. 19710625 200604 1 009    
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Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus pada tanggal : 

19 September 2017 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syari’ah. 

         

Kudus, 19 September 2017 

Ketua Sidang / Penguji I             Penguji II 
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PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini 

Nama :  Devi Ariestya Octaviani 

NIM :  1320210004 

Jurusan/prodi :  Syariah/ES 

Judul Skripsi  : PENGARUH PENGHARGAAN DAN HUKUMAN 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 

(Studi Kasus di Konveksi Jilbab El-Nifa Purwosari Kudus) 

 

Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-

benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

Kudus, 22 Agustus 2017 

Yang membuat pernyataan 

Saya, 

 

 

 

Devi Ariestya Octaviani 
NIM: 1320210004 
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MOTTO 

            
            

 

“Dan Katakanlah: Bekerjalahkamu, 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, ayat 105)1 

 

 
 

Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan jangan pula 
lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. 

                                                             
1Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 105, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Karya Agung, 

Surabaya, 2006, hlm. 253 
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PERSEMBAHAN 

Segala puji bagi Mu Ya Allah 

Alhamdulillah… 

Sujud syukurku  kusembahkan kepada-Mu, 

Allah yang Maha Agung nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah Kau 

jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan 

bersabar  dalam menjalani kehidupan ini. 

Dengan kerendahan dan ketulusan hati 

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini, serta ucapan terima kasih 

kepada : 

 Ayahku Solikhin dan Ibuku Sulikah tercinta, yang tak pernah berhenti 

memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta 

pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku kuat menjalani setiap 

rintangan yang ada di depanku. 

 Adikku (Vira Dwi .C) tersayang yang selalu memberi warna dan 

keceriaan dalam hidupku. 

 Calon Imamku Arief Budiman yang selalu mendo’akan, menyemangati, 

memotivasi dan selalu berbagi pengalaman hidup denganku, semoga 

sehat dan sukses selalu. 

 Calon Bapak dan Ibu mertua saya (Bapak H. Suhaji dan Ibu Hj. 

Sofi’ah) yang senantiasa mendo’akanku dan memberiku semangat. 

 Bapak Karebet Gunawan, SE, MM selaku dosen pembimbing yang 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing 

dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. 

 Para Dosen yang telah membimbingku dalam menempa ilmu di STAIN 

Kudus. 

 Sahabat-sahabatku yang berjuang bersama mengerjakan skripsi dan 

saling menyemangati (meirina, eva, choiryah, dewi, dwi, vivi, ulya, 

faridha, rida, nabila, fatimah, fitriyah, annisa, amel). 
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 Teman-teman Ekonomi Syariah seangkatanku terutama kelas A 

angkatan tahun 2013 yang telah mengisi hari-hariku dengan tawa 

canda kalian yang tak akan pernah kulupakan. 

 Almamaterku tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

 Terima kasih kepada karyawan konveksi El-Nifa yang memberikan izin 

dan mempermudah penelitian skripsi. 

Semoga  Allah membalas atas segala kebaikan kalian semua dan 

melimpahkan rizki dan kemudahan hidup dalam setiap kesulitan dalam 

hidup kita semua. 

Aamiin Yaa Rabbal’aalamiin… 
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KATA PENGANTAR 
 

 
 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkenan 

memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, SH. MH selaku Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan dalam 

penulisan skripsi ini. 

3. Karebet Gunawan, SE, MM selaku  dosen  pembimbing  yang  telah  

bersedia membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan 

dalam penyusunan skripsi. 

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan memberikan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi. 

5. Para Dosen/Staf pengajar di Lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Rofik selaku Kepala butik konveksi El-Nifa serta seluruh karyawan konveksi 

El-Nifa yang memberikan ijin penelitian serta membantu memberikan 

informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

7. Bapak dan Ibu kandung serta calon Imamku yang secara langsung maupun 
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tidak langsung telah membantu, baik meril maupun materil dalam penyusunan 

skripsi. Semoga  amal baik yang  telah diberikan  kepada  penulis  

mendapatkan   imbalan yang   layak  dari   Allah  SWT.    

Atas segala bantuan dan bimbingannya, penulis merasa berhutang budi 

dan tidak mampu membalasnya kecuali hanya dengan memanjatkan do’a 

Jazakumullah Khoiron Katsiro. 

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

walaupun  masih jauh  dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis 

berharap semoga skripsi ini  dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca  

pada umumnya. 

 
Kudus, 22 Agustus 2017 

 
Penulis 

 
 

Devi Ariestya Octaviani 
NIM: 1320210004 
 

 

 
 


