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MOTTO dan PERSEMBAHAN 

 MOTTO 

Selalu berusaha, belajar dan berdoa kepada Allah SWT 

Semangat dan menggapai tujuan dengan tingkah laku yang baik, jujur dan 

bertanggung jawab. 

Membahagiakan kedua orang tua 

  

 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan (Q.S Ar 
Rahman: 13) 

 

 PERSEMBAHAN 

1. Untuk ibu saya tercinta Isticharoh dan bapak saya tercinta Ahcmad 

Sugeng, terima kasih atas doa yang tulus, yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat bagiku. Memberikan kasih dan sayang 

untuk merawat saya. 

2. Kakak – kakak dan saudara saya yang selalu memberikan 

semangat, dukungan dan doa yang tulus untuk senantiasa 

mengiringi langkahku.  

3. Spesially untuk ibu Dr.Hj.Indri Kartika,Msi,Akt sudah membiayai 

saya selama saya duduk dibangku perkuliahan ini. Terima kasih 

atas bantuan semoga kelak saya bisa membalas apa yang ibu 

berikan kepada saya. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Zkk3dWWejS8/VTCtPM78ySI/AAAAAAAAFW0/hIVksSVTGBg/s1600/55_13.png


KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, 

kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya sehingga penulis dapat 

mengajukan penelitian praskripsi dengan judul : “PENINGKATAN KINERJA 

KARYAWAN MELALUI PELATIHAN DAN KOMPENSASI DENGAN 

DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDY 

KASUS PT SAM KYUNG JAYA GARMENT UNGARAN)” dapat 

diselesaikan dengan baik. 

 Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar – 

besarnya atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan penelitianpraskripsi ini kepada : 

1. Ibu  Dra. Sri Hindah Pudjihastuti, MM, selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan baik sehingga 

penulisan penelitian ini dapat terselesaikan. 

2. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE,. Msi, Ph D, selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Bapak Dr. H Ardian Adhiatma, SE, MM selaku ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 



5. Kedua Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan baik moral 

maupun material sehingga penulisan dapat lebih semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Dr.Hj.Indri Kartika ,Msi,Akt ucapan terima kasih yang telah membantu 

saya dalam bentuk financial sebagai ganti bapak saya yang sudah tidak 

bekerja lagi. 

7. Bapak ade dan mas ari yang mencarikan tempat objek untuk saya gunakan 

penelitian dan juga bantuannya dalam kelancaran skripsi saya.  

8. Bapak Heri selaku HRD PT Sam Kyung Jaya Garment Ungaran yang telah 

berkenan memberikan ijin untuk saya melakukan penelitian di perusahaan.  

9. Terima Kasih untuk kawan – kawan ku Ema Diyani, Devi Fela Ulfa, 

Laelatul Afidah dan Fitria Ulfa yang telah memberikan dukungan dan 

semangat berjuang sampai akhir bersama. 

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam segala bentuk apapun dan 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT  memberi 

balasan yang setimpal dan diberikan berkah tersendiri.  

Akhir kata penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca maupun pihak yang berkepentingan. 

Semarang, 03 Juli  2018 

Penulis 

 

Indah Ayu Gandasari 


