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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Selalu ingatlah Allah saat hidup tak sejalan dengan keinginan” 

“Sabar adalah tentang bagaimana perilakumu saat menunggu” 

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan berdasar keperdulian” 

“Ilmu yang bermanfaat bukanlah yang dihafal, melainkan yang diamalkan” 

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

“Jangan menunggu, tak akan pernah ada waktu yang tepat” 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan mengucapkan terimakasih dan rasa syukur kepada Allah SWT, saya 

mempersembahkan penelitian skripsi ini kepada : 

Ibu saya yang selalu bertanya, “le kapan ujianmu skripsi?” 

Keluarga saya tercinta, terutama ibu dan ayah saya  tercinta yang sentiasa selalu 

memberikan dukungan dan do’a terbaiknya kepada saya agar dipermudah dalam 

menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

Skripsi yang baik bukanlah skripsi yang cepat selesai, tapi skripsi yang dikerjakan 

dengan sepenuh hati dan dengan tujuan untuk membanggakan orang tua. Terlambat 

menyelesaikan skripsi bukan sebuah aib, tapi terlalu bersantai sedangkan mampu 

mengerjakan skripsi adalah aib. Jangan mengukur kecerdasan seseorang hanya 

berdasarkan cepat atau tidaknya dia lulus. Semangat buat teman-teman. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh  

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan 

nikmat-Nya yang luar biasa, karena atas kuasa-Nya lah penulis bisa menyelesaikan 

penelitian skripsi ini.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., MM selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing penulis dengan sangat baik, dan sekaligus sebagai 

Kepala Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung.  

2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph.D selaku dosen pembing kedua 

yang telah mengarahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini dan sekaligus sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung. 

3. Semua Narasumber dari sub-sektor industri syariah di Semarang yang 

telah berbagi informasi yang luar biasa dan telah meluangkan waktunya 

yang sangat berharga untuk diwawancarai.  

4. Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung yang telah  

memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat terlebih sebagai pedoman 

penyusunan pra skripsi ini.  

5. Semua staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Yang 

telah membantu dalam urusan administrasi dan akademis. 
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6. Keluarga tercinta, Ibu Partimah, Bapak Sukari, Adek Iqbal Ramandana, 

Tante, Paman, Kakak Ipar, Saudara Ipar yang tidak henti – hentinya 

memberikan motivasi, semangat, dukungan, dan do’a terbaiknya. 

7. Orang – orang tedekat saya Reza Muhammad Hasan, Reza Shehanudin, 

Muhammad Zakki Fuad, Rois Wahyono, Noufal Asyiraf, Riski Aska 

Nafisian, Fitri Atika Dewi, serta Umi Nasekha. Terima kasih banyak atas 

semua dukungan, bantuan, dan semangat yang amat besar hingga 

terselesaikan pra skripsi ini. 

8. Seluruh teman kelas EC konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, 

kelas Manajemen F, kelas EC Manajemen, serta anggota keluarga 

organisasi HMJ Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

9. Semua orang yang sudah terlibat dalam penyusunan pra skripsi ini. 

Tidak ada pekerjaan yang sempurna, tidak ada pula manusia yang sempurna. 

Sehingga penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam 

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

dibutuhan untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan memberikan tambahan informasi serta ide baru untuk peneliti 

maupun implementasi di masa depan.  

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

       Semarang, 8 Februari 2019 

      

 

Ridho Fajar Ochtari 


