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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar 

dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar 

 (Al-Baqarah:153) 

 Tiga kunci keberhasilan: 

1. Man Jadda Wa Jada (siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil) 

2. Man Shobaro Zafiro (siapa yang bersabar akan beruntung) 

3. Man Saaro Alaa Darbi Washola (siapa yang berjalan dijalurnya akan sampai) 

 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

 Kedua orang tua ku tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, doa, semangat, 

dukungan dan kasih sayang yang luar biasa, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi 

ini tepat waktu. 

 Calon imam ku yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan motivasi 

serta doanya. 

 Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

 Almamater. 

 

  



KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat dan 

hidayah-Nya. Tak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Peran Motivasi Kerja Dalam 

Memediasi Pengaruh Stress Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Perawat (Studi 

Empirik di RSI Sultan Agung Semarang)” ini dengan baik.  

Usulan penelitian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang.  

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Agus Sobari, SE, MSi selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan dan saran yang sangat berguna bagi 

penulis. 

2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unissula 

Semarang. 

3. Dr. H. Ardian Adhiatma, MM  selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Unissula Semarang. 

4. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Unissula atas kerja sama dan 

bantuannya selama menempuh, perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unissula Semarang. 

5. Ibu, Bapak, Kakak yang selalu memberikan perhatian, semangat yang sangat luar biasa, 

kasih sayang, doa . 

6. Ulin Nuha, A.Md teman dekat penulis yang sudah mensupport penulis dalam 

mengerjakan segala tugas. 

7. Diyah, Yollanda ,Arin ,Felicita ,Eva ,Bella,teman sedosbing (riska,rosliana). Terima kasih 

atas semangat dan bantuannya selama ini. 

8. Rochady Setianto yang sudah membantu penulis dalam memperoleh data yang akan diteliti 



penulis. 

9. Sahabat-sahabat serta teman-teman bermain lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu , terima kasih atas doanya dan dukungannya selama ini kepada penulis. 

10. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya usulan penelitian skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan usulan penelitian skripsi 

ini. Karena kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi 

semua pihak yang membaca. 

Wassalamu'alaikumWr. Wb. 

Semarang, 23 Agustus 2018    Penulis 
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