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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Ilmu itu kehidupan Islam dan tiang jaman, barang siapa
mengajarkan ilmu maka Allah menyempurnakan pahalanya, dan
barang siapa belajar kemudian mengamalkannya maka Allah
mengajarkan kepadanya apa yang belum diketahui.

(H.R Abus Syaiikh)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka
apabila kamu telah selesai dari urusan kerjakanlah dengan
sesungguhnya urusan yang lain dan kepada tuhan hendaknya
kamu berharap

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

 Kedua orang tua dan saudaraku tercinta yang senantiasa berdoa untuk

keberhasilanku dan terimakasih atas semua dorongan serta perhatian

yang diberikan

 Sahabat – sahabatku yang selalu bersama di kala senang maupun susah

dan selalu memberiku semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi

ini.

 Almamater
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan

rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga skripsi tentang “ PERAN KREATIFITAS

KARYAWAN DAN KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR DALAM

MENINGKATKAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT.

JAMKRIDA JATENG dapat penulis selesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat

untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan

Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk

memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi sekaligus

merangkap sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, masukan

serta arahan dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.

3. HRD dan para staf PT. Jakrida Jateng yang telah banyak memberikan kesempatan

kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.
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