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Yang bertandatangan di bawahini :

Nama : Naufal Rafif
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Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “PENINGKATAN  MOTIVASI
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KARYAWAN PADA PT. TAKENAKA INDONESIA” dan diajukan untuk diuji pada

tanggal 17 September 2018   adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Skripsi

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil

dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan
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olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan

tulisan yang saya salin itu, atau tiru yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa
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Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa

saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-

olah tulisan saya sendiri. Dan saya bersedia bila gelar dan ijasah yang diberikan

oleh universitas dibatalkan.
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hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (Q.S. Al Ahzab ayat 21)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

 Orang tuaku tercinta yang selalu memotivasi dan berdoa untuk

keberhasilanku

 Sahabat – sahabatku yang selalu memberiku semangat dan

bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

 Almamater
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PENINGKATAN  MOTIVASI BERBASIS REWARD, PUNISHMENT DAN

ROTASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.

TAKENAKA INDONESIA dapat penulis selesaikan dengan baik.
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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. Bapak Drs. Agus Wachjutomo, MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberikan saran, masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi hingga

selesai.

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

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

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan

skripsi ini.

4. Pimpinan dan para staf PT. Takenaka Indonesia yang telah banyak

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.
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5. Bapak dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril

maupun materiil sehingga menjadikan skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi

ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari akan kekurangsempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh

sebab itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis

harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang membacanya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang,      Februari 2019

Penulis,

Naufal Rafif


