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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang menyatakan di bawah ini: 

Nama :  Elly Surya Dewi 

NIM : 1520310009 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah 

Judul :  “Pengaruh Kepemimpinan dan 

Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus Konveksi Lida Jaya 

Padurenan Gebog Kudus)” 

Menyatakan bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam 

karya ilmiah skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun. Dan 

menyatakan juga dengan penuh tanggung jawab bahwa karya ini 

bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain 

baik sebagian atau seluruhnya. Tidak berisi material yang pernah 

ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi 

yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

 

Kudus, 5 November 2019 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

Elly Surya Dewi 

NIM. 1520310009 
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MOTTO 

 

                    …   

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi 

dirimu sendiri…” (Q.S Al-Isra:7).
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1
Alquran, Al-Israayat 7,Alquran dan Terjemahnya Departemen 

Agama, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Alquran, 2012), 436.  
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