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MOTTO

Kenangan-kenangan
menyakitkan adalah apa yang
dapat membantu kita membuat

hari esok dan apa yang
membuat kita Kuat.

Hidup awalnya hanya mempunyai dua warna,
yaitu HITAM dan PUTIH. Dari warna itulah bila
dipadukan dengan bijaksana akan menghasilkan
berbagai warna dalam kehidupan. Tergantung
bagaimana setiap individu menyikapinya. Seperti
halnya pelangi yang datang setelah mendung
dan hujan pergi. . . . .
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PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, aku

persembahakan karya kecilku ini untuk:

1. Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya

dengan ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak

langkahku.

2. Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup.

3. Almameterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi

Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus.

4. Untuk kedua orang tuaku tercinta, yang tak henti-hentinya mendo’akan dan

selalu memberikan inspirasi dan dukungan baik moril maupun materiil

kepadaku. Do’a mereka adalah modal awal untuk aku melangkah menuju

gerbang kesuksesan.

5. Untuk lembaga pendukung tulisan ini obyek penelitian di PT. Harta Jaya di

Kudus.

6. Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi dan dorongan positif

untuk mewujudkan anganku.

7. Sahabat-sahabatku yang selama ini memberikan do’a dan motivasi

kepadaku.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur penulis panjatkan

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya

sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi

ini. Penulis sadar bahwa semua itu tidak lepas dari tuntutan dan bimbingan-Nya.

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada

tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan

yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh

alam.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Strategic Planning dan Employee

Engagement Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Harta Jaya

Kudus)” ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah

satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di STAIN Kudus.

Dengan 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 yang

terhormat :

1. Dr. Fathul Mufid M.S.I selaku ketua STAIN Kudus  yang telah

memberikan ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

2. Dr. H Abdurrohman Kasdi, Lc,. M.Si. selaku ketua jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan

persetujuaan tentang penulisan skripsi.

3. Suhadi, SE,. M.SA, selaku kaprodi manajemen bisnis syari’ah yang

memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan bimbingan dan ijin perpustakaan.

5. H. Fu’ad Riyadi, Lc., M.Ag. selaku pembimbing yang telah bersedia

memberi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam

penyusunan skripsi.
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6. Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd. yang bersedia memberikan waktu, tenaga

dan pikiran untuk melakukan bimbingan analisis data program SPSS.

7. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang

telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.

8. Pimpinan PT. Harta Jaya Kudus bapak Suhartono yang telah memberi ijin

dan membantu penelitian dalam menyusun skripsi ini.

9. Bapak dan ibu kandung saya, Wagini dan Jami’ah yang langsung maupun

tidak langsung telah membantu baik secara moril maupun material,

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

10. Kakakku Eva Mariyana dan Sri Wahyuni yang sudah banyak memberikan

semangat sehingga pengerjaan skripsi ini bisa selesai sampai akhir.

11. Kakak Iparku Noor Hamid yang selalu mensupport dan yang selalu

menemani saya dalam proses penelitian sehingga berjalan lancar.

12. Teman-teman MBS C yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya tidak bisa membalas jasa-jasa beliau semua, hanya kepada Allah

persoalan ini saya sampaikan, ya Allah semoga engkau selalu memberikan

rahmatmu dan membalas semua amal kebaikan mereka semua. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kata sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat konstruktif dari para

pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan dimasa

mendatang. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta para pembaca pada

umumnya.

Kudus, 21 November 2016

Penulis,

Muhammad Mudhofar

NIM: 212 371
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