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MOTTO 

 

 “.....Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat.....” 

(QS. Al Mujadilah : 11) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah Hirobbil’alamin. Segala puji bagi Allah 

SWT yang telah melipahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-

Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan 

karya ilmiah ini. Dengan ketulusan hati kupersembahkan skripsi ini 

kepada: 

1. Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, 

yang telah memberikan kenikmatan, anugrah serta hidayah 

demi kelancaran pembuatan skripsi ini. 

2. Bapak Suparmin dan Ibu Mamik Endang Wati serta Adikku 

Aviani Nera Margarheta, terimakasih atas segala kasih sayang 

serta doa dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan Putrinya. 

Tiada yang dapat penulis perbuat untuk kebaikan mereka. 

Hanya doa yang dapat penulis berikan.  

3. Nenek ibu Karmi dan kakek ku bapak Paryo, terimakasih atas 

doa yang telah engkau panjatkan untukku selama ini. 

4. Semua keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang tidak bisa di 

sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dorongan 

yang telah diberikan untuk saya dalam mengerjakan Skripsi 

ini. 

5. Surepno, M.Si. selaku pembimbingku, yang selaku 

memberikan masukan-masukan serta ilmu-ilmunya sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

6. Terimakasih untuk Wahyu Aji Wibowo, yang sudah mau 

direpotkan dari mulai nganterin kekampus, nganter 

bimbingan, dan lain-lain. 

7. Temanku Lailatun Nafi’ah, terimakasih atas dorongan untuk 

tetap semangat, terimakasih juga sudah mau menjadi teman 

curhat ku baik dalam keadaan suka maupun duka. 

8. Teman seperjuanganku Nugraheni Istiqomah, terimakasih atas 

doa dan dukungannya. 

9. Teman tersayangku Almarhumah Richa Dahdlifatul 

Muftahiyah, terimakasih sudah mau menjadi teman semasa 

hidupmu, yang menemaniku dalam suka maupun duka, serta 

selalu mendengarkan keluh kesahku semasa di kos-kosan. 

10. Kakakku Tri Yuli Astuti, terimakasih telah mau aku repotkan 

selama masih pendaftaran kuliah hingga saat ini. Terimakasih 

atas saran maupun arahan saat masih satu kos. 



viii 

11. Bapak dan Ibu Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dan 

pengalaman yang sangat berarti dalam pendidikanku selama 

dibangku kuliah. 

12. Kakak-kakakku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas doa, semangat, dan motivasi yang telah 

diberikan kepada ku. 

13. Teman-temanku seperjuangan dari prodi Ekonomi Syariah 

kelas C yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang masih 

sama-sama berjuang untuk meraih impian dan cita-cita. 

Semoga semua impian kita dapat tercapai. Amin.. 

14. Teman-teman KKN-IK 2019 kelompok 13 yang tak bisa saya 

sebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasamanya, 

kekompakannya, dan dukungannya selama ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بِـسْـمِ اللَّـهِ الرَّ حْـمَـنِ الرَّ حِـيْـمِ

Alhamdulillah hirobbil alamin. Segala puji Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dengan izin 

dan ridho-Nya pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini, meskipun belum mencapai kesempurnaan, namun saya 

berharap dapat bermanfaat. Sholawat serta Salam senantiasa 

dilimpahkan kehadirat beliau Nabi Agung Muhammad SAW, 

beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dengan izin 

beliau penulis dapat memperoleh ilmu dan menikmati proses 

penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH ETOS KERJA, 

DISIPLIN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI 

KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH PATI” ini disusun 

guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S1) pada Ilmu Ekonomi Islam di Isntitut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini,penulis banyak 

mendapatkan ilmu dan bimbingan serta saran dari berbagai pihak, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ilmu 

yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari 

Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

  

     Kudus, 09 Oktober 2020 

     Penulis 

 

 

 

     Fatmala Dewi Saroh 

     NIM: 1620210094 

 


