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MOTTO 

 

 

واْ  ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۡهلَِها ِإَوَذا ۞إِنَّ ٱَّللَّ

َ
َمََٰنَِٰت إََِلٰٓ أ

َ
ٱۡۡل

ا  َ نِعِمَّ ن ََتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِلِۚ إِنَّ ٱَّللَّ
َ
َحَكۡمُتم َبۡۡيَ ٱنلَّاِس أ

َۢا بَِصرٗيا َ ََكَن َسِميَع ۦ ۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ  يَِعُظُكم بِهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 

(QS. Al-Nisa: 58).
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1 Tim Penulis Naskah Alquran, Alquran dan Terjemahannya (Kudus: 

Mubarokatan Thoyibah, 2018), 48. 
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PERSEMBAHAN 
 

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, 

Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu 

saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan 

bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal 

untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Hingga saat 

ini penulis dapat mempersembahkan skripsi penulis pada orang-

orang tersayang: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Fatkhur Rozaq dan Ibu 

Sri Hartatik terimakasih atas semua pengorbanan, kasih 

sayang, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan untuk 

keberhasilan putrimu ini. 

2. Om Kahar terimakasih sudah memberikan motivasi dan doa. 

3. Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Prodi Ekonomi Syariah. 

4. Dosen pembimbing, Bapak Wahibur Rokhman, SE., M.SI., 

Ph.D, terimakasih telah merelakan waktunya dalam 

membimbing hingga mengantarku sampai gelar sarjana. 

5. Para dosen yang telah memberi bekal ilmu, didikan dan 

pengalaman yang sangat berarti. 

6. Sahabat-sahabatku yang selalu bersama dimanapun dan 

kapanpun dalam suka maupun duka. 

7. Semua pihak yang telah direpotkan yang tidak bisa 

disebutkan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
1. KONSONAN 

 

HURUF 

ARAB 

NAMA HURUF 

LATIN 

NAMA 

 alif Dilambangkan Tidak أ

dilambangkan 

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 sa S es (dengan titik ث

diatas) 

 jim J Je ج

 ha H Ha (dengan titik ح

dibawah) 

 kha Kh Ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Z Zet (dengan ذ

titik diatas) 

 ra R Er ر

 za Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy Es dan ye ش

 sad S Es (dengan titik ص

dibawah) 

 dad D de (dengan titik ض

dibawah) 

 ta T te (dengan titik ط

dibawah) 

 za Z zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain „ Koma terbalik„ ع

diatas 

 gain G Ga„ غ

 fa Fa Ef ف

 qaf Q Ki ق
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HURUF 

ARAB 

NAMA HURUF 

LATIN 

NAMA 

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ھ

 hamzah “ Apostrop ى

 ya Y Ye ي

 

2. VOKAL  

a. Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah A A 

 kasroh I I 

 
Dhummah U U 

b. Vokal Rangkap 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

 
Fathah 

dan ya 

Ai a dan i 

 
Fathah 

dan 

wawu 

Au a dan u 

c. Maddah atau Vokal Panjang 

Harokat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan 

alif atau ya‟ 

â a dan garis 

di atas 

 
Kasroh dan 

ya‟ 

î i dan garis 

di atas 

 
Dhummah 

wawu 

û u dan garis 

diatas 

 



x 

 

KATA PENGANTAR 

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيمِ   ِمۡسِب ٱَّللَّ
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengawasan dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di UD. 

Mebeljati Jepara”. Ini disusun guna memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ekonomi 

Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu peneliti 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah merestui pembahasan skripsi ini. 

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

dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Wahibur Rokhman, SE, M.SI, PH.D., 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 Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

6. Bapak dan ibu serta sahabat-sahabat terbaikku yang selama 

ini selalu memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan 

semangat belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman-temanku seperjuangan yang sama-sama memberikan 

motivasi dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. 

Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi 

semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun 

demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan 

inipun juga diharapkan ada manfaatnya bagi penulis sendiri dan 

pembaca pada umumnya.      

 

Kudus, 15 April 2021    

Penulis 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Abdul Rouf 
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