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MOTTO 

 

 

                          

   

Artinya: dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka 

Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim Ayat: 7) 
 

 

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang 

disertai dengan do’a, karena sesungguhnya nasib seseorang tidak 

pernah berubah dengan sendirinya tanpa berusaha”. 

(Kata-kata bijak.com) 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua itu tidak lepas dari tuntutan  dan 

bimbingannya. Iringan sholawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan 

kehadirat baginda nabi Muhammad SAW.beserta keluarga, sahabat, dan 

pengikutnya yang setia, atas jasa dan perjuangan besar beliau penulis dapat 

menikmati sedikit ilmu pengetahuan tentang ajaran dan tuntunan islam. 

Penyusunan skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

MANUSIA (SDM) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN 

(STUDI PADA IDEA DESIGN FURNITURE DI KECAMATAN 

PECANGAAN JEPARA)” guna memenuhi sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam, jurusan 

MBS (manajemen bisnis syariah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Kudus. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai 

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi 

tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada yang terhormat: 

1. Dr. Fathul Mufith, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

penulisan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si, selaku Ketua Jurusan Syari’ah Dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam 

penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Nur Aris, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

mengarahkan dan membimbing serta mengoreksi sehingga skripsi ini selesai 

dengan baik. 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ilmiah ini aku persembahkan kepada:  

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

dengan ridho-nya lah selalu ku harapkan untuk menyertai setiap langkah 

dalam hidup ini.  

2. Almarhum Ayah dan Ibunda tercinta, yang telah berjuang dengan keras untuk 

mendidik dan membesarkanku serta mencurahkan seluruh hidupnya, kasih 

sayang, pengorbanannya, cintanya untuk keberhasilanku dan selalu 

mendo’akanku, memberikan motivasi dalam menjalani hidup.  

3. Kakak-kakakku yang selalu mengiringi langkahku untuk mewujudkan 

anganku.  

4. Semua Guru-guruku yang telah mendidikku, mengajarkanku dan memberi 

pemahaman tentang arti kehidupan, pohon tidak akan menjadi besar tanpa 

adanya air serta pupuk yang menyuburkannya. 

5. Buat sahabat - sahabatku tercinta Laila, Dian, Iis, Luluk, Alfan, Clara, Insyia, 

Ayun terima kasih buat semangat dan do’anya dan bantuan yang kalian 

berikan. Terima kasih buat waktu yang kalian berikan kepada saya dan terima 

kasih sudah menemani saya selama ini. Sukses buat kalian guys.  

6. Teman–teman Manajemen Bisnis Syariah Reguler kelas B terima kasih sudah 

menjadi teman saya selama kuliyah dan terima kasih sudah banyak 

memberikan pengalaman menyenangkan di bangku kuliah. Sukses terus buat 

kalian semua ya guys…. 

7. Teman – teman KKN Desa Tawangrejo Pati: Muna, Ratna, Mumun, Yeni, 

Farokah, Dzur, Faza, Fira, Toyibah, Aam, Faroki, Habib, Chozin, Mimin, 

Irfan. Terima kasih atas pengalaman kebersamaan selama 1 bulan dan 

kenangan yang tak terlupakan selama KKN.  

8. Buat calon suamiku yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka serta 

memberikan motivasi untuk tujuan hidupku. 

 

  


