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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertandatangan di bawahini : 

Nama   : Andi Dwi Prasetiya 

NIM  : 30401310695 

Jurusan  : Manajemen 

Fakultas  : Ekonomi UNISSULA 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “MODEL PENINGKATAN 

KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENERAPAN BUDAYA 

ORGANISASI ISLAMI DAN KEPEMIMPINAN ISLAMI (Pada Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang)” dan diajukan untuk diuji pada tanggal 23 Maret 

adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang 

lain yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau simbol 

yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang 

saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian 

atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau tiru yang saya ambil dari tulisan 

orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. 

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa 

saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-

olah tulisan saya sendiri. Dan saya bersedia bila gelar dan ijasah yang diberikan 

oleh universitas dibatalkan. 

Semarang, 26 Maret 2018 

Dosen Pembimbing     Yang Memberi Pernyataan 

 

 

 

  

      Andi Dwi Prasetiya 

 

  

Prof.Dr.Hj. Wuryanti K, MM 
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Sesungguhnya ALLAH tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri 
mereka sendiri ( QS. Ar-Rad : 11 ) 

 Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 
kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 
kemudahan ( QS. Al-Insyirah : 5-6 ) 

 Tidak ada yang sia-sia selagi kita mau berusaha dan 
selalu perkuat harapan dengan doa-doa 

 Tak penting seberapa tinggi gelar atau pun nilai yang 
kita capai, karena pada hakekatnya gelar sarjana 
bukanlah satu-satunya cara untuk kita terbang tinggi 

 
Persembahan : 

 Ayah Hadi dan Ibu Satiyem yang selalu memberikan restu dalam naungan 

doa dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan dukungan yang berarti 

kepada saya dalam menyelesaikan bakti si penulis sebagai anak satu-

satunya untuk  menggapai gelar sarjana ekonomi. 

 Pembimbing Skripsi Prof. Dr. Hj. Wuryanti, MM yang tidak pernah bosan 

untuk memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan, dan saran yang 

sangat berguna bagi saya. 

 Semua sahabat AKRAM dan lembaga HMJ-M serta DPM FE yang selalu 

mendukung, mendoakan, serta membantu menyisipkan doa disetiap 

langkahku, semoga semua usaha penulis dapat menjadi lecutan semangat 

tak terhingga agar adik-adik tercinta dapat menggapai hal yang sama 

bahkan lebih demi kebahagiaan dan kebanggaan kedua orang tua tercinta. 
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 Teman-teman dari awal kuliah Ananda, Angga, Ardiansyah, Akbar, 

Noval, Jody, Seto yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan, 

melantunkan doa serta mengusahakan segala macam bantuan.  

 Sahabat traveller Story Of My Life (Malang) yang selalu memberikan 

warna di dalam pelangi persahabatan.Terimakasih atas semua yang telah 

dilakukan, senantiasa menguatkan di kala penulis terpuruk dan sempat 

merasa tidak  mampu  melakukan  apa-apa untuk menggapai impiannya 

mencapai gelar sarjana. 

Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu 

mendukung,memotivasi, mendoakan, serta membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat Islam, Iman, nikmat sehat dan karena hidayah-Nya si penulis 

dapat bersemangat serta berikhtiar dalam menyelesaikan tugas akhir. Dan tidak 

lupa sholawat serta salam kita junujungkan selalu pada Nabi besar Muhammad 

SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa kita 

nantikan syafaatnya di Yaummul Qiyamah nanti. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan karya ini sebagai karya 

yang sempurna, namun dengan keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki, 

karya ini lahir dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari 

kesempurnaan.Tentunya terselesaikannya pra skripsi ini tidak luput dari jasa baik 

berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Prof. Dr. Hj. Wuryanti K, MM Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga 

usulan penelitian praskripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Ardhian Adhiatma, SE, MM  selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 
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4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. Yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan 

sebagai pedoman dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang. Yang telah membantu dalam administrasi 

dan kegiatan yang diadakan oleh akademik. 

6. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan usulan penelitian praskripsi 

ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Pada dasarnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam 

melakukan penelitian maupun penulisan skripsi ini. Karena kesempurnaan hanya 

milik ALLH SWT. Dan semoga penelitian skripsi ini dapat berguna bagi semua 

pihak yang membaca. 

Semarang, 16 Maret 2018 

Penyusun, 

 

 

Andi Dwi Prasetiya 

          

  


