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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungiawab, saya Devi 

Fitrianasari NİM. 1630210009 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi 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 

İnformasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 

“
TINGKAT IMAN TERTINGGI ADALAH BAHWA KAMU 

TELAH MENYADARI KEHADIRAN ALLAH DI 

HADAPANMU” 
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PERSEMBAHAN 

Karya ini saya persembahkan untuk : 

1. Allah SWT , atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-

NYA sehingga bisa tersusun karya sederhana ini. 

2. Kedua orang tua saya dan adik-adik saya, yang selalau 

mendo’akan dan berkorban untuk saya bahkan selalu 

menyemangati disetiap langkah.  

3. Dosen pembimbing Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I yang telah 

memberikan arahan dalam penyusunan proposal dan 

skripsi saya, dan yang bersedia meluangkan waktunya 

untuk membimbing saya. 

4. Almamater Institute Agama Islam Negeri Kudus  

5. Seluruh dosen khususnya dosen fakultas ashuluddin yang 

telah memberi motivasi dan memberikan ilmu yang 

bermanfaat. 

6. Untuk teman-teman AFI 2016, khususnya Untuk 

sahabatku Rita Setiya Dewi yang selalu membantu 

menyemangati dan juga mengarahkan dalam penyusunan 

skripsi ini. Azizatun Niswah dan Elya Andriani Efenti 

yang selalu menemani dari semester awal sampai akhir ini. 

7. Dan semua pihak yang telah membantu saya dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu yang setia memberiku semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala 

keagungan dan kebesaran segala puji syukur saya curahkan 

kepada-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Serta 

Inayah-Nya sehingga atas iringan ridlo-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi meskipun belum sampai pada 

kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga 

bermanfaaat. 

Iringan shalawat serta salam kepada beliau Nabi 

Muhammad SAW yang menjadi cahaya diatas cahaya seluruh 

semesta alam, beserta sahabat dan pengikutnya yang setia. 

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar sarjana 

strata 1 (S1) Usuluddin Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kudus, dengan Judul “ 

Konfigurasi Iman Dan Keberagamaan Karyawan PT Sung 

Shin Advance Indonesia Di Jepara Pada Era Revolusi 4.0)”. 

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, tidak 

terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, 

terutama kepada : 

1. Dr. H. Mudzakir, M.Ag., Selaku Ketua Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memebrikan izin penelitian 

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Masrukhin, S.Ag.,M.pd., Selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. H. Fathul Mufid,M.S.I , selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

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

kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen IAIN Kudus, khususnya dosen Fakultas 

Ushuluddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu 

pengetahuan, motivasi belajar dalam penyelesaian studi. 
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6. HRD dan Maneger di PT Sung Shin Advance Indonesia di 

Jepara yang telah memeberikan ijin kepada penulis, sehingga 

penulis dapat melakukan penelitian di PT tersebut. 

7. Para karyawan PT Sung Shin Advance Indonesia di Jepara 

yang telah meluangkan waktu dalam membantu penyelesaian 

skripsi inI. 

8. Para pegawai Balai Desa Singorojo yang telah membantu dan 

sudah memberikan ijin penelitian dikawasan desa dan 

termasuk PT Sung Shin tersebut. 

 

Hanya kepada Allah SWT lah, penulis serahkan amal baik 

mereka. Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT, dan 

mendapatkan balasan yang dilipat gandakan serta diridloi oleh 

Allah SWT. Aamiin Ya rabal alamin. 

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

untuk pembaca pada umumnya. 

 

       

  


