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MOTTO 

 

 َأْعُطوا اَألِجيَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َيِجفَّ َعَرُقه
“ Berilah kepada seseorang pekerja upahnya sebelum 

keringatnya kering ” (HR. Ibnu Majah, shahih). 
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PERSEMBAHAN 

 
Dengan mengucap Alhamdulillah Wasyukurillah dan 

penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Keberhasilan dan 

kesuksesan yang sempurna ini tidak dapat dicapai tanpa 

perjuangan dan usaha pribadi. Dengan segala kerendahan hati 

dan penuh kebahagiaan, penulis dengan tulus 

mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak M. Amin dan Ibu 

Rinayati. Terimakasih atas segala cinta, do’a, kesabaran, 

kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini 

telah diberikan kepada penulis, yang selalu memberikan 

semangat, cinta, kasih yang tulus, dan  senantiasa selalu 

mendo’akan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah dan 

motivasi yang selalu diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan 

kebarakahan umur kepada kalian serta selalu dalam 

lindungan Allah SWT. Amiiiiiin Ya Rabbal’alamiiiiiiin. 

2. Adik-adikku , dik Lely, dik Rifki yang senantiasa 

mendukung dengan do’a yang selalu menghibur yang selalu 

ada dikala rasa lelah menghampiriku. 

3.  Buat cewekku tersayang “Vivi Rubiyanti” yang selalu 

menyemangatiku, yang selalu mendo’akanku, yang selalu 

mendukungku, yang selalu ada saat aku seneng ataupun 

susah, serta rasa sayang yang tulus buatku. Thanks my Love. 

4. Buat semua sahabat-sahabatku di kelas ESR-D angkatan 

2014, terutama Zia,  Askap, Arif, Afla yang selalu ngasih 

solusi dan kebersamaan, semuanya terimaksih , kalian yang 

selalu memberi motivasi dan keceriaan dalam menjalani 

masa-masa perkuliahan. 

5. Sahabat sejak Mts sampe MA bahkan sampe sekarang 

masih sering kumpul (Umar, Gopa, Udin, Hana, Burhan, 

Kamal, dll) terimakasih atas dukungan dan motivasinya 

ketika saya merasa sulit dalam mengerjakan. 

6. Para pembaca yang budiman, semoga karya tulis ini dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan. 
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7. Kepada pihak yang telah memberi bantuan dari awal sampe 

akhir penulisan skripsi ini yang tidak mungkin saya 

sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih. 

8. Kampus hijauku IAIN Kudus , tempat menuntut ilmu di 

perguruan tinggi , dan mendapatkan pengalaman-

pengalaman yang tidak ada diluar sana, terimakasih banyak 

semuanya. 
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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq  dan hidayahNya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul 

“Analisis Pemberian Upah dan Kompensasi non Finansial 

Terhadap Kinerja Karyawan KSPPS Made Demak”. Ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (satu) dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam progam studi Ekonomi Syari’ah pada Institut Agama 

Islam Negri (IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak 

mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1 Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku rektor Institut Agama Islam 

Negri Kudus yang telah merestui pembahasan dan 

penyusunan skripsi ini. 

2 Dr. Supriyadi, SH., MH. Selaku Ketua Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

3 Drs. Abdul Jalil, S.ag., M.EI selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4 Anisa Listiana, M.Ag. selaku ketua perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5 Para dosen dan staf pengajar dilingkungan IAIN Kudus 

yang membekali berbagai ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan sehingga penulis ampu menyelesaikan kripsi 

ini. 

6 Bapak, Ibu, dan Adik-adik kandungku dan seluruh keluarga 

besar penulis yang tanpa lelah memberikan do’a restu serta 

dorongannya, baik secara moril, materiil, maupun sepiritual 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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7 Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan support, 

motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8 Seluruh teman-teman seperjuangan khususnnya Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syari’ah 

angkatan 2014 terlebih ESR-D. terimakasih telah menjadi 

bagian dari kisah penulis selama di kampus. 

9 Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah memberikan bantuan fisik maupun psikis, 

sejak mulai dari pelaksanaan hingga selesai skripsi. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh mencapai kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang 

konstruktif sangat penulis harapkan demi kemajuan dan 

kesempurnaannya pada masa mendatang. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya. 

Amiiiiinn……. 
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