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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

(Q.S. Al-Insyirah, 6-8) 

 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  (Q.s Al Mujadalah: 11) 

 Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 

bersama untuk menyelesaikannya. 

 Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, dan 

istiqomah dalam mengahadapi cobaan. 

 Dan  janganlah menyerah atas impianmu, impian memberi arti tentang tujuan 

hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan tetapi kebahagiaanlah kunci 

dari kesuksesan. Semangat! 

 
 
 
 

Kupersembahkan kepada : 

o Bapak-Ibu & Keluarga 

o Sahabatku 

o Teman-temanku 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah 

SWT atas segala rahmat dan Karunia-Nya, serta salam semoga terlimpahkan 

kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas Skripsi dengan judul : “PENGARUH INTERAKSI 

SOSIAL DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA PT NASMOCO PEMUDA SEMARANG” 

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana 

ekonomi program studi manajemen fakultas ekonomi universitas islam sultan 

agung semarang. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang 

berperan memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik, serta semangat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis banyak 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Dr. H. Ardian Adhiatma, MM selaku Ketua Jurusan Program studi 

Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Dra. Wasitowati, MM Selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan pengarahan, saran, motivasi dan bimbingan dalam 

penyusunan skripsi ini.  
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4. Dr. Mutamimah, SE, MSi Selaku Dosen Wali yang telah memberi 

semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi.  

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan selama penulis menuntut ilmu. 

6. Ibu Mursiyatun dan Bapak Slamet Widodo yang selalu mendukung 

dan memberikan semangat serta tiada hentinya melatunkan untaian 

doa, kasih sayang dan semangat agar mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.  

7. Mas Kusuma Ardi, Audina dan Audini adekku tersayang yang selalu 

mendoakan dan memberikan motivasi, semangat sehingga penulis 

dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.  

8. Gita Amirul Destisari, terimakasih untuk semangat dan nasihat yang 

selalu diberikan saat penulis lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Terimakasih untuk keluarga besar BABY FAMS, Dwi Abriyanto S, 

Ivan Rengga, Jody Pradipta, Luqman Effendi Yusuf, David Ariyan, 

Andi Dwi, Sandi Mulya dan teman-teman yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu yang mendukung dan membantu menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

10. Teman-teman program studi manajemen angkatan 2013 terima kasih 

atas  motivasi dan kebaikan kalian selama ini.  

11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini.  
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Peneliti menyadari bahwa usulan penelitian ini masih banyak kekurangan, 

untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk 

kesempurnaan penelitian ini. Peneliti juga memohon maaf apabila dalam 

penulisan usulan penelitian ini terdapat kesalahan, mengingat keterbatasan 

pengetahuan peneliti.  

Akhirnya peneliti berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan dikemudian hari. Terimakasih 

Wassalamualaikum Wr Wb.  

 

 

Semarang, 23 Februari 2018 
Penulis 

 

Kusuma Wardana 
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