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MOTTO 
 

            
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya 

(QS. An-najm : 39)1 
  

                                                           
1 Al-Qur’an Surat An-najm ayat 39, Terjemah & Tafsir  Al-

Qur’an Huruf Arab & Latin, (Bandung: Fa. SUMATRA, 1978), 864 
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PERSEMBAHAN 
 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang 

sangat ku kasihi dan ku sayangi: 

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta. Ibu Noor Khasanah dan 

Bapak Mas’adi, bagiku kalian adalah motivator terbesar dalam 

hidupku yang tak pernah jemu mendo’akan dan 

menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran 

mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas 

cinta bapak ibu padaku. 

2. Kakakku, mbak Dian, mas Habibi dan mas Andhik yang selalu 

memberikan dukungan semangat dan motivasi, adikku Inna 

dan Baylal yang selalu menghiburku dikala jenuh mulai 

mengusikku serta keluarga besar terimakasih atas segala do’a 

dan apa yang telah kalian berikan kepadaku sehingga saya 

termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

3. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, 

khususnya Ibu Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag atas ilmu, 

wawasan, bimbingan, semangat, motivasi dan waktunya 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Teruntuk sahabatku Adhe Irma Tristanti, Dayyana, Upi, 

Afifah, Zulfa terimakasih sudah saya repotkan ini dan itu juga 

yang telah memberikan dukungan, motivasi dan saran sehingga 

terselesaikannya skripsi ini.  

5. Teman-teman seperjuangan ESRE 2014 terimakasih untuk 

canda tawanya selama kurang lebih 4 tahun ini. 

6. Teruntuk teman-teman PPL di BMT Harapan Ummat Kudus, 

juga tak lupa teman-teman KKN Posko 031 Ds. Kebonsari 

Kec. Dempet Kab. Demak kalian teman terbaikku, terimakasih 

untuk kebersamaannya. Semoga selalu terjalin ukhuwah yang 

baik dan terjaga diantara kita sampai kapanpun. 

7. Semua teman-temanku dan pihak yang tak mungkin penulis 

sebutkan satu-persatu. 

8. Almamaterku tercinta IAIN Kudus dan semua pihak yang telah 

memberi dukungan sampai kuliah ini berakhir. 

9. Dan terakhir untuk semua orang yang selalu bertanya kapan 

wisudaku 
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KATA PENGANTAR 

          

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya berupa limpahan 

ilmu pengetahuan, kesehatan serta kemudahan yang diberikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi, Etos Kerja Islami dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Muslim Di Pasar Kliwon Kudus” 
sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dn Bisnis Islam program 

Studi Ekonomi Syariah dapat terselesaikan dengan baik dan benar. 

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak 

mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

menguapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Munzakir, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah 

dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah banyak 

memberikan kemudahan dalam hal perizinan yang terkait pada 

penelitian ini. 

3. Bapak Dr. Bayu Tri Cahya, SE,M.Si. selaku Ketua Program 

Studi Ekonomi Syariah IAIN Kudus yang telah memberikan 

masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag. selaku dosen 

pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak 

memberikan waktunya, ilmunya, dan arahannya kepada 

penulis selama penyusunan skripsi ini. 

5. Para Bapak/Ibu dosen dan seluruh staff pengajar di IAIN 

Kudus yang telah membagi berbagai ilmu dan pengalamannya, 

sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Kedua orangtua, kakak dan adik yang selalu memberikan 

segala bentuk motivasi baik moril maupun materiil sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh sahabat dan teman-teman dimanapun kalian berada 

yang telah menemani, memberikan perhatian dan semangat 

kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 
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8. Seluruh responden yang telah bersedia membantu mengisi 

angket penelitian untuk skripsi ini. 

9. Untuk semua pihak yang belum terantum dan tidak mampu 

disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan 

berbagai bentuk dukungan kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata 

sempurna, untuk itu penulis mengharapkan berbagai masukan yang 

berupa kritik maupun saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. 

 

 

 

 

Kudus, 26 April 2019 

Penulis  

 

 

 

Endah Filihyaty 

NIM. 1420210195 
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