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MOTTO 

 

﴾ َوإِلَٰى َربَِّك ٧﴾ فَإَِذا فََرْغَت فَاْنَصْب ﴿٦إِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا ﴿

﴾٨فَاْرَغْب ﴿  

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 

apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya 

kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.” 

(Surat Al Insyirah: 6-8) 

 

“Life is not waiting for the strom to passed, but when 

learning to dance while the rain.” 

 

Hidup itu bukan menunggu kapan badai 

berlalu melainkan belajar menari disaat 

hujan 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT... 

Yang selalu membimbing langkahku dan selalu memberi pertolongan disaat aku 

membutuhkan. 

Tak lupa ku persembahkan sebuah kenangan terindah ini kepada... 

 Bapak dan ibu ku yang telah berjuang mendidik dan membesarkanku serta 

mencurahkan seluruh hidupnya, kasih sayang, pengorbanannya, cintanya 

untuk keberhasilanku dan selalu mendoakanku, memberiku motivasi dalam 

menjalani hidup. 

 Saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan do’a. 

 Sahabat-sahabatku tercinta  MBS A khususnya Rempong- remping yang 

selalu tetap semangat dan berjuang bersama dalam menyelesaikan studi S1 ini. 

 Sahabat-sahabat SMA ku tercinta SMA 1 GEBOG yang sangat aku sayangi 

khususnya Rossa, Laili, Maria, Ika laila, Maulida, Lusi, Laras, Ratih terima 

kasih karena kalian selama ini tanpa henti mendoakan dan mensupport ku 

walaupun kita sama- sama berjuang dengan jalan yang berbeda-beda untuk 

meraih kesuksesan kita. 

 Untuk sahabat KKN di Desa Bungasrejo Jakenan Pati, kenangan terindah 

maupun terpahit dan kebersamaan yang tak terlupakan, terimakasih atas 

kerjasamanya. 

 Ibu Any Ismayawati selaku dosen pembimbing, terimakasih atas ketulusan 

hati, bimbingan serta arahanya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

 Untuk bapak Suwandi selaku pemilik konveksi yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan mengizinkan saya untuk meneliti. Dan seluruh 

karyawan yang berpartisipasi semoga membawa manfaat untuk perusahaan. 

 Dan dosen-dosen yang saya hormati dan saya sayangi yang sudah memberikan 

banyak pengalaman serta ilmu, terimakasih atas jasa-jasamu. Semoga apa 

yang engkau berikan dapat bermanfaat. Amin... 

 Almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tercinta. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 

hidayah Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah 

membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Semoga kelak 

di yaumil qiyamah kita semua diakui sebagai ummatnya dan mendapatkan 

syafa’at dari beliau. Skripsi yang berjudul: Pengaruh Kepemimpinan, 

Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus pada Sentra Industri Konveksi Di Desa Klumpit Gebog Kudus) 

ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam prodi Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana 

dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terima kasih kepada: 

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. Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum selaku pembimbing yang telah bersedia 

memberi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam 

penyusunan skripsi. 

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

memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi. 




