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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ( QS. Al-

Insyirah : 5-6 ) 

 Sesunggunya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaaan diri mereka sendiri ( QS. Ar-Rad :11 ) 

 Tidak ada kesulitan dalam keterbatasan selagi kita mau berusaha dan 

kuat melewati segala rintangan kehidupan dengan di dasari dengan doa-

doa 

Tak penting gelar yang akan melekat di belakang namamu setelah ini, karena 

pada hakekatnya semua rejeki datangnya dari Allah, selalu bersyukur apapun 

keadaan kita dan tujukan semua kegiatan di hidupmu hanya untuk ibadah 

 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 

Ibuku, Ibu Pujiyanti 

Bapak ku, Bapak Muchaedi 

Adikku, Editya Ganda Riyanto 

Dan Sahabat-sahabatku Harkit, Naufal, Suci, Ely, Luluk, Hapsari. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kepemimpinan islam terhadap kinerja karywan, kecerdasan emosional terhadap 

kinerja karyawan, motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan, kepemimpinan 

islam terhadap motivasi intrinsik, kecerdasan emosional terhadap motivasi 

intrinsik. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan di Rumah Sakit 

Islam Sultang Agung Semarang. Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah 100 responden dengan teknik sampling Purposive Sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan 

tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan kepemimpinan islam 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kecerdasan emosional berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, kepemimpinan islam berpengaruh terhadap motivasi intrinsik, 

kecerdasan emosional berpengaruh terhadap motivasi intrinsik. 

 

Kata kunci :  Kepemimpinan Islam, Kecerdasan Emosional, Motivasi Intrinsik, 

Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACK 

 

This study aims to determine and analyze the influence of Islamic leadership on 

employee performance, emotional intelligence on employee performance, intrinsic 

motivation on employee performance, Islamic leadership on intrinsic motivation, 

emotional intelligence on intrinsic motivation. The population of this study were 

all employees at the Islamic Hospital of the Supreme Sultanate of Semarang. The 

number of samples examined in this study were 100 respondents with Purposive 

Sampling techniques, namely sampling by specifying specific characteristics in 

accordance with the objectives of the study. The results of this study show that 

Islamic leadership influences employee performance, emotional intelligence 

influences employee performance, intrinsic motivation influences employee 

performance, Islamic leadership influences intrinsic motivation, emotional 

intelligence influences intrinsic motivation. 

 

Keywords:  Islamic leadership, Emotional Intelligence , 

Intrinsic Motivation, Employee Perfomance. 
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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan, 

rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat meneyelesaikan pra skripsi 

ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaaatnya pada yaumul akhir. Atas 

doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaiakan usulan pra 

skripsi ini dengan judul “ MODEL PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN 

MELALUI KEPEMIMPINAN ISLAM, KECERDASAN EMOSIONAL, DAN 

MOTIVASI INTRINSIK “. 

 Pra skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaiakan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

 Selama proses penyususnan pra skripsi ini penulis mendapatkan 
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6. Bapak dan Ibu tercinta atas segala kasih, sayang, perhatian, dukungan, 

kepercayaan, kesabaran, pengorbanan serta doa yang tulus selama ini. 
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8. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, nasihat, arahan dan doa 
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