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Judul Skripsi  :  “ Pengaruh Prestasi Kerja, Pengalaman Dan Sikap 

Terhadap Penempatan Kerja Karyawan ( Studi Kasus 

Pada KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pati) 

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 
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Yang membuat pernyataan 

Saya 

 

 

Agistine Sofiatin 

NIM : 212324 
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MOTTO 

 

                        

                       

         

‘’ Artinya : Sesungguhnya  yang kamu sembah selain Allah hanyalah 

berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan . Sesungguhnya apa 

yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki 

kepadamu; maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia dan 

bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan 

dikembalikan ( Al- Ankabut, Ayat 17)”    
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PERSEMBAHAN 

                                     Bismillaahirrahmaanirrahiim…. 

Alhamdulillah…. Sembah sujud serta puji dan syukur atas segala nikmat 

yang Allah limpahkan tiada hentinya, serta atas segala kemudahan yang 

Allah berikan. Shalawat serta salam selalu tercurah keharibaan 

Rasulullah Muhammad yang senantiasa dinanti-nantikan syafaatnya di 

yaumul akhir nanti. Akhirnya tugas akhir ini dapat penulis selesaikan 

dengan penuh perjuangan, iringan doa, dan kesabaran yang tiada batas 

penulis persembahkan karya ini kepada: 

1. Allah SWT yang senantiasa memberi hidayah berserta menemani 

langkah ku atas ridlo-Mu. 

2. Almamater tercinta, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN 

Kudus 

3. Sosok hebat yang tidak mungkin dapat ku balas jasanya, yaitu 

Bapak  Pono dan Ibu Banisih, beserta  kakakku tersayang, 

Jumiatun, Mulyono, adikku Nining Fitri Rahmawati, dan  

keponakanku tersayang Seby Ardian Maulana, Hafiz, yang telah 

mencurahkan kasih sayang mereka baik berupa ajaran moral, 

material maupun immaterial sampai saat ini. 

4. Abdul Rouf yang selalu menemani penulis saat susah, sedih 

maupun senang, dan mengajarkan kepada penulis arti sebuah 

pengorbanan dan perjuangan dalam hidup, yang selalu sabar dan 

memberikan semangat yang tiada henti untuk menyelesaikan 

Skripsi ini.  

5. Sahabat-sahabatku yang selalu membuat hariku terasa berbeda 

dengan kekonyolan yang kita lakukan bersama, (Rodliyah, linda, 

meymey, Lely, Atik, Abu, Ryan, Anam alias pakde, mbah Umam, 

Ridho, Seli, Amin, Mas Andi) yang telah bersedia menemani dan 

memberikan masukan serta motivasi padaku.  
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6. Keluarga besarku Wisma Palm Asri Ngembalrejo Bae Kudus 

(Kokom, Dewi, hanif, ifa, mbak antut, dewi, isti, diah, lia, Nunung, 

Maya, Ana, Nurul, Ipuk, evi dan temen-temen semua yang diwisma 

palm). 

7. Sahabat-sahabatku (Avisya, Elya, Elda, Anis) dan sahabat-sahabat 

seperjuangan teman seperjuanganku jurusan MBS kelas A 

angkatan 2012 yang banyak sekali memberikan waktu suka, 

duka, cita, canda, tawa, konyol, lebay, rempong, kegilaan, 

keisengan.  

8. Teman-teman PPL di Singocandi, dan keluarga KKN gelombang I 

kelompok 31 di desa Sembaturagung Kec. Jakenan Kabupaten 

Pati.  

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. Alhamdulillah… 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur yang besar, 

penulis panjatkan atas rahmat, taufiq yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, 

hidayah, inayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis 

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

Iringan Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadirat baginda 

Nabi Muhammad SAW. Besarta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia, 

atas jasa dan perjuangan besar Beliau penulis dapat menikmati sedikit ilmu 

pengetahuan tentang ajaran dan tuntutan islam.  

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, skripsi ini telah disusun dengan 

judul:      “Pengaruh Prestasi Kerja, Pengalaman Dan Sikap Terhadap 

Penempatan Kerja Karyawan ( Studi Kasus Pada KSPPS Fastabiq Khoiro 

Ummah Pati)”  guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 

1 (satu) pada Ilmu Manajemen Bisnis Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

sarana-sarana dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terima kasih kepada : 

1. D. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, L.c., M.Si, selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus, yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Irsad Andriyanto, S.E., M. Si. selaku dosen wali studi yang telah 

meluangkan waktu, memberikan motivasi, semangat, nasehat dan selalu 

mendorong penulis ke arah yang lebik baik. 
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4. Abdul Haris Naim, S.Ag., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan 

bimbingan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen dan seluruh Staff Pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

telah memberikan motivasi belajar kepada penulis dalam menyelesaikan 

studi. 

6. Seluruh Karyawan di lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus 

7. Hj. Azizah, M.M., selaku Ketua Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.  

8. Direktur utama beserta karyawan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pati. 

9. Bapak  dan Ibu kandung beserta 1 kakak, 1 adik  dan 2 keponakan penulis 

serta yang secara langsung ataupun tidak telah membantu baik moril 

ataupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

10. Almamaterku STAIN Kudus tempat menuntut ilmu yang juga sudah 

memberikan ijin dan layanan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi 

ini. 

11. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis 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, 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya. Amiin …  

Kudus, 10 Agustus 2016  

Penulis 

 

Agistine Sofiatin 

NIM : 212324 

 


