
PERAN KOMITMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA 

(Studi Kasus di PT. WIKATAMA SIGARET INDONESIA) 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana ( S1 ) 

Program Studi Manajemen 

 

Disusun Oleh : 

Rizka Setyo Adiyanto 

30401411427 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

SEMARANG 

2018 



 



 



 



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus 

dilakukan walaupun sedikit. 

 Orang yang paling pemaaf adalah ia yang mau memaafkan meski bisa 

membalas dendam. 

 Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia 

berkata baik atau diam. 

 Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu. Melainkan tentang 

bagaimana perilakumu saat menunggu. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah 

melimpahkan taufiq, segala rahmat, serta hidayah-Nya dan senantiasa 

memberikan petunjuk, ketenangan serta semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Komitmen Sumber Daya 

Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia (Studi Kasus 

di PT. Wikatama Sigaret Indonesia)” 

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan 

Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam 
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biasa, kasih sayang, serta doa . 
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membantu sebagai perantara untuk objek yang telah diteliti oleh penulis. 
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membantu dan menyemangati sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.  
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penulis dan selalu membuat suasana yang menyenangkan bagi penulis. 
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kepada penulis. 

10. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini yang tidak 
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berguna bagi semua pihak yang membaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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