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PERNYATAAN KEASLIAN  
 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Shinta Kusuma 

NIM:ES-17004 menyatakan dengan susungguhnya bahwa Tesis 

ini:  

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan  

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan tesis ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran pernyataan saya ini.  

 

 

 

Kudus, 15 Oktober 2019  

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

(Shinta Kusuma)
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MOTTO 

 

 َواهللُ ِِف َعْوِن اْلَعْبِد َماَكاَن اْلَعْبُد يف َعْوِن َاِخْيوِ 
“Allah akan menolong seorang hamba,  

Selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya”. 

(HR. Muslim) 

 

“Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada 

suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan”. 

(Napoleon Hill) 

 

“Kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya, 

Bukan sumber daya alamnya”. 

(Anies Baswedan)  
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PERSEMBAHAN 

 

Untuk keluargaku tercinta, 

Terima kasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan. 

 

Untuk yang terhebat, 

Terima kasih atas bantuan, dukungan dan diskusinya. 

 

Untuk teman sebangku ku, 

Terima kasih karena selalu menguatkan. 

 

Untuk para generasi milenial di Kabupaten Pati, 

Terima kasih atas kerjasamanya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan 
Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan 
tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini adalah daftar huruf Arab itu dan 
transliterasinya dengan huruf lain: 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

  Alif ا
tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ba  b Be ب
 ta t Te ت

 sa ś ث
es (dengan titik di 

atas) 
 jim j Je ج

 ha  h ح
ha (dengan titik di 

bawah) 
 kha  kh  ka dan ha خ
  dal  d de د
 dzal  z Zet ذ
  ra  r er ر
 zai  z Zet ز
  sin  s es س
 syin  sy  es dan ye ش
 shad  sh es dan ha ص
 dhad  dh  de dan ha ض
 tha  th  te dan ha ط
 zhaa  zh  zet dan hà ظ
 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع
 ghain  gh  ge dan ha غ
  fa  f  ef ف
  qaf  q  ki ق
  kaf  k  ka ك
  lam  l el ل
  min  m em م
  nun  n en ن
  waw w  we و
  ha  h  ha ه
  hamzah  ‘ apostrof ء
  ya  y  ye ي
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul 

“Pengaruh Spiritual Leadership, Workplace Spirituality dan 

Islamic Work Ethic terhadap Organizational Citizenship 

Behavior Pada Karyawan Muslim Generasi Milenial di 

Kabupaten Pati” ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana IAIN Kudus.  

Dalam menyusun tesis ini penulis banyak mendapatkan 
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penyusunan tesis ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 
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1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah merestui penulisan tesis ini. 
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Pascasarjana IAIN Kudus sekaligus dosen pembimbing I yang 

telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penyusun untuk 

mengadakan penelitian serta memberikan bimbingan, arahan, 

dan saran tentang penulisan tesis ini. 

3. Wahibur Rokhman, SE, M.Si., Ph.D. selaku dosen 

pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan tesis ini. 

4. Dr. Siti Amaroh, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi S2 – 

Ekonomi Syariah IAIN Kudus, yang telah memberikan 

kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian 

serta selalu memberikan motivasi kepada penyusun. 

5. Bapak Pujo Winarno selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten 

Pati yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada 

penyusun untuk mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten 

Pati.  

6. Ibu Ir. Sri Diastuti, M.M selaku Kepala BPS Kabupaten Pati 

yang telah menyediakan data-data dan informasi terkait 

penelitian di wilayah Kabupaten Pati. 
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Kudus beserta staf tata usaha yang telah memberikan 

kemudahan akses informasi dalam penyusunan tesis ini. 
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semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan 

pembaca pada umumnya. 

  

 

 

 

     

 Kudus, 15 Oktober 2019 
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