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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 Warahmatullah Wabarakatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudari Isnafi’an Mukhlisotin,

NIM: 1320210262, dengan judul “Pengaruh Etika Kerja Islam, Jaminan

Sosial dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi Kasus Pada

Karyawan KSPPS Ya Ummi MAS Pati)” pada Jurusan Syariah dan Ekonomi

Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan

proses pembimbingan, maka skripsi 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.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah wabarakatuh

Kudus, 12 September 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Anita Rahmawaty, S. Ag., M. Ag

NIP. 19750112 199903 2 003
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KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
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PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Isnafi’an Mukhlisotin
NIM : 1320210262

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :“Pengaruh Etika Kerja Islam, Jaminan Sosial dan

Pelatihan Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi

Kasus Pada Karyawan KSPPS Ya Ummi MAS Pati) ”

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus pada tanggal:

18 September 2017

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Kudus, 25 September 2017

Penguji I/Ketua Sidang Penguji II

Dr. Ahmad Supriyadi, S.Ag., M.Hum H. Jaenal Arifin, M.Ag
NIP. 19750720 200312 1 003 NIP. 19740207 200701 1 026

Pembimbing Penguji III/Sekretaris Sidang
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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnafi’an Mukhlisotin

NIM : 1320210262

Prodi : Ekonomi Syari’ah

Jurusan : Syari’ah dan Ekonomi Islam

Judul : “Pengaruh Etika Kerja Islam, Jaminan Sosial dan Pelatihan

Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan

KSPPS Ya Ummi MAS Pati)”.

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian

maupun keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam

skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 12 September 2017

Yang membuat pernyataan

Saya,

ISNAFI’AN MUKHLISOTIN

NIM : 1320210262
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Motto

              

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S. Al-Baqarah : 153)1

1 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 153, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul Ali,
Bandung, 2005, hlm. 23.
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PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat

dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang

selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Bagi mereka yang tetap setia berada di

ruang dan waktu kehidupan.

Puji syukur alhamdulillah dan Dengan segala kerendahan hati,

kupersembahakan karya kecilku ini untuk :

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya

dengan ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak

langkahku.

 Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup.

 Alamameterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi

Ekonomi Syariah STAIN Kudus.

 Untuk penyemangat hidupku, bapak dan ibuku tersayang (bapak Jaswadi

dan ibu Suwini), yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia

mendampingi, dan membimbing perjalanan dari kecil hingga sekarang ini,

yang selalu memanjatkan doa untuk putra-putri nya di dalam setiap

sujudnya. Terimakasih karena kalian aku bisa mencapai pendidikan sampai

sekarang ini. Terimakasih untuk semua yang kalian berikan dalam

kehidupanku ini.

 Adik ku tercinta Maulida Khoirun Nisa, adik satu-satunya, adik

kesayangan.

 Untuk seseorang yang terspesial yang telah menemani perjalanan hidupku,

terimakasih untuk waktu, tenaga, saran-sarannya, support, bantuan dan

semua yang engkau berikan selama ini mas Kavid Baidhowi.

 Untuk guru-guru aku mulai dari TK, SD, DINIYAH, SMP, dan SMA

terimakasih telah diberikan ilmu yang tak ternilai banyaknya.

 Para Dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan kemiskinan ilmu

sampai mengerti makna kehidupan. Doa dan restunya senantiasa saya
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nantikan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diabdikan untuk

perjuangan menegakkan cita-cita “izzul Islam wa al muslimiin”.

 Untuk lembaga pendukung tulisan ini obyek penelitian di KSPPS Ya Ummi

MAS Pati.

 Teman-teman ESRH 2013 yang telah mengisi hari-hariku dengan tawa

canda kalian yang tidak akan pernah kulupakan alpi, ipeh, kecil sayangku.

 Temen-temen seperjuangan kos perkasa Dwik, Izzah, Gembul, Lusi, Ines,

Neli, mbak Zahro.

 Teman-teman penghuni kost perkasa Ela, Lia, Mudah, Fia, Menik dll

terima kasih semangatnya.

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantu untukku untuk

menyelesaikan skripsi ini.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, yang telah

memberikancurahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada

Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman

Jahiliyah menuju zaman yang berilmu. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita

semua diakui sebagaiummatnya dan mendapatkan syafa’at dari beliau. Amin.

Skripsi yang berjudul : “Pengaruh Etika Kerja Islam, Jaminan Sosial dan

Pelatihan Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan

KSPPS Ya Ummi MAS Pati)“ ini telah disusun dengan sungguh-sungguh

sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

(S.1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ekonomi Syariah STAIN

Kudus.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana

dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai pihak, yang secara

langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material maupun

spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

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

pembahasan skripsi ini.

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

STAIN Kudus.

3. Dr. Hj. Anita Rahmawaty, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang

telah meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan

mengarahkan penyususnan skripsi ini.

4. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.
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5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan

skripsi ini.

6. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan pendidikan karakter, selalu

memberikan keleluasaan kepada penulis serta saudara-saudaraku yang dengan

tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan do’anya.

7. Segenap guru dan ustadz penulis yang telah mentransfer ilmu agama dan

umum mulai sejak kecil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Semua teman-temanku kelas ESRH 2013 yang senasib seperjuangan,

terimakasih atas segala kerjasamanya, bantuan, saran, dan kritikanya yang

membangun serta kebersamaanya suka dan duka yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

9. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, karena “tak ada gading yang tak retak”. Oleh karenanya tegur

sapayang bersifat konstruktif dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan

demi tercapainya kesempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu saya sampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini bermanfaat bagi para

pendidik pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kudus, 12 September 2017

Penulis,

ISNAFI’AN MUKHLISOTIN
NIM: 1320210262


