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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Lailatul Fajri dengan penuh kejujuran

dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun

2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat

yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara

tertulisdiacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka

saya bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut

Semarang, 23April 2018

Yang menyatakan

Lailatul Fajri
30701401480
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MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Allah

SWT engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

(Adhi Satyo Prakoso)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya…

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan
yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat

dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang sangat ku kasihi dan
kusayangi…

Bapak dan ibu tercinta yang selalu membuatku termotivasi dan selalu
menyiramiku kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi

lebih baik
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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan

rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu

menyelesaikan tugas skripsiyang berjudul “Hubungan antara keadilan

prosedural dengan kepuasan kerja terhadap buruh sadap karet PT. Perkebunan

Karet Nusantara IX Kebun Merbuh” dengan segala kemudahan yang diberikan.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta

para sahabatnya yang telah membawa kaum muslim dari jaman kebodohan

hingga jaman terang benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skipsi ini, banyak pihak

yang telah berjasa dan telah mendukung baik secara langsung maupun tidak

langsung. Dukungan, doa, bimbingan, dan semangat yang membuat saya

termotivasi untuk terus menjadi lebih baik dan mempertahankan semangat saya

hingga tugas skripsi selesai tepat pada waktunya. Penulis dengan segala

kerendahan hati dan bahagia menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ruseno Arjanggi S.Psi, MA,Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi yang

telah memberikan ilmunya serta kelancaran dalam proses pendidikan di

Fakultas Psikologi Unissula.

2. Ibu Erni Agustina, S.Psi, M.Psi, selaku Dosen Pembimbing yang telah

membimbing dengan penuh sabar dan perhatian. Terima kasih ibu erni

atas dukungan dan bantuan yang berikan kepada saya hingga saya

mampu menyelesaikan penelitian ini. Jasa dan kebaikan ibu tidak akan

pernah saya lupakan dalam hidup saya, dan semoga suatu saat nanti

saya bisa membalas kebaikan ibu.

3. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi, selaku Dosen Wali yang selama ini

telah membimbing dan memberikan arahan dari semester 1 sampai

semester 7, tanpa ibu saya tidak dapat pencerahan selama berkuliah di

fakultas psikologi.



viii

4. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang selama ini telah

memberikan ilmu, arahan, dan nasehat selama peneliti menempuh

pendidikan hingga selesai.

5. Kepada Pak Tri Septiono selaku manager Kebun Merbuh, Pak Imam

Sanyoto selaku asisten kebun afdeling Blanten, Pak Mahendra selaku

asisten kantor Kebun Merbuh, Pak Donis, Pak Haryono, karyawan PT.

Perkebunan Karet Nusantara IX Kebun Merbuhyang telah memberikan

izin, bantuan, dan kemudahan dalam melaksanakan penelitian.

6. Segenap keluarga besarPT. Perkebunan Karet Nusantara IX Kebun

Merbuhkhususnya untuk buruh sadap karet atas partisipasi dalam

penelitian ini, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan

kekuatan kepada Allah SWT.

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang selalu

memberikan kemudahan, bantuan, dan fasilitas selama ini.

8. Bapakku Imam Sanyoto dan Ibuku Nur Waqiah tercinta tersayang

terkasih, yang selalu memberiku kasih sayang dan kelembutan hati

dalam mendidik dan membimbingku. Doa, dukungan, nasihat, dan

pengorbanan bapak ibu yang menghantarkan keberhasilanku baik agama

dan pendidikan. Gelar sarjana ini aku persembahkan untuk kedua

orangtuaku, segala hormat dan kasih sayangku untuk bapak ibu tercinta.

9. Mbakku Inayatul Mufida, Nuriyatul Falasifa yang selalu memberikan

kasih sayang, dukungan, dan semangatnya. Terima kasih mbakku atas

segala bentuk dukungan yang mbak berikan hingga adik kecilmu ini

bisa menyelesaikan pendidikan hingga selesai pada waktunya.

10. Adekku Muhammad Najib Najmi, Zakiya Fara dan keponakanku

Janneta Almawaiz, Wizard Azfar, Albidar Ayubbi, yang selalu

memberikan senyum ketika lelah. Semoga adek-adekku tercinta menjadi

orang yang lebih sukses dan membanggakan keluarga ya dek.

11. Mas Tadqiqul Lubab terima kasih telah membantu proses penelitian

sampai Kendal, terima kasih telah menyayangiku, mendukung dan

menemani setiap prosesku. Penelitian ini berjalan dengan lancar atas
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doa dan bantuan darimu, bismillah semoga lancar dan sukses untuk

pendidikannya mas.

12. Bang aku Adhi Satyo yang telah menemaniku berjuang, menjadi teman

suka maupun duka, dan terimakasih sudah menjadi pelipur lara ketika

aku sedih, orang yang tulus, sabar dalam menghadapi sifat burukku.

Terima kasih telah memberiku rasa nyaman ketika bersama bang adhi.

Ya Allah semoga kamu kedepannya menjadi orang yang sukses dan

membanggakan keluarga ya bang.

13. Sahabatku genk nyinyier (Bily, Icak, Liak, Ana) yang sudah menjadi

moodbooster banget, ketika kita bersama berasa dunia hanya milik kita.

Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan

ya sahabat nyinyierku.

14. Sabahatku teman perjuangan magang (Aira, Nilam, Renanda), terima

kasih telah menjadi teman, makasih pengalaman selama 2 bulan ini.

Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan

geng magang.

15. Sahabatku saudaraku Deta dan Devi bersyukur bisa kenal kalian dari

semester 1 ketemu di Asrama bareng, kos bareng ketemu hampir tiap

hari. Terima kasih kalian selalu memberiku semangat ketika mulai putus

asa, semoga kalian segera bergelar dokter gigi yaa, doaku menyertai

kalian.

16. Sahabaku tercinta dari MAN hingga saat ini Suci Mahalia dan Ulfa,

semoga kalian diberi kelancaran dalam berbagai hal dan sukses selalu

ya sahabatku.

17. Teman-teman yang selalu memberikan semangat Naila tsa, Anita,

Anggun, Nisa dan mahasiswa Psikologi angkatan 2014 semoga cepat

pakai toga semua amin. Tak terasa hampir 4 tahun kita berjuang sama-

sama.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini,

peneliti menyampaikan banyak terima kasih. Peneliti tidak dapat memberikan

apapun sebagai balasan atas apa yang telah diberikan kepada peneliti. Terhadap
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kebaikan dan kemurahan hati dari semua pihak, saya hanya dapat mendoakan dan

menyerahkan kepada Allah SWT semoga mendapat balasan yang setimpal baik di

dunia maupun di akhirat kelak Amin ya Rabbal ‘alamin.Peneliti menyadari bahwa

karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti sangat

mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi

ini.

Semarang, 23 April 2018

Lailatul Fajri


