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KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Rektor IAIN Kudus
Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
di

Kudus

Assalamualaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudari : Anisah Ulfah Safitri,
NIM : 1420210106 dengan judul : “Analisis Etos Kerja Islami dan Tenaga

Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Koperasi Serba Usaha
Padurenan Jaya Kabupaten Kudus” 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 terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Kudus, 15 Oktober 2018

Dosen Pembimbing

Ekawati Rahayu Ningsih, SH, MM
NIP. 197401092005012002



iii

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anisah Ulfah Safitri
NIM : 1420210106

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
Judul

Skripsi

: Analisis Etos Kerja Islami dan Tenaga Kerja

Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Koperasi
Serba Usaha Padurenan Jaya Kabupaten Kudus.

Telah dimunaqosahkan oleh tim penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kudus pada tanggal :

6 November 2018

selanjutnya dapat diterima dan disyahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi
Islam.

Kudus, 6 November 2018
Ketua Sidang / Penguji I Penguji II
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah Ulfah Safitri

NIM : 1420210106

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi “Analisis Etos Kerja Islami dan Tenaga Kerja Dalam

Meningkatkan Kinerja Karyawan Koperasi Serba Usaha

Padurenan Jaya Kabupaten Kudus.”
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri,

bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dari skripsi ini dikutip dan dirujuk

berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari

siapapun

Kudus, 15 Oktober 2018

Hormat Saya

Anisah Ulfah Safitri
1420210106
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MOTTO

“Waktu adalah kekuatan, Bila kita memanfaatkan seluruh waktu, kita

sedang berada di atas jalan keberuntungan.”

Hal ini sebagaimana firman-Nya,

                   
      

“al-‘ashri, sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian, kecuali

mereka yang beriman dan beramal saleh, saling berasiat dalam kebaikan

dan dalam kesabaran.” (al-ashr: 1-3)



vi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillah wasyukurillah dan penuh rasa syukur
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “ Analisis Etos
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