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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Dian Rakasiwi 

NIM :  30401311057 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul: “Optimalisasi Kinerja SDM 

melalui Budaya Organisasi dan Komitmen Serta Motivasi” dan diajukan untuk diuji 

pada tanggal 15 Januari 2016, 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 symbol yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari 

penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru, atau yang 

saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. 

 

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya melakukan 

tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah – olah tulisan sendiri. Dan 

saya bersedia bila gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas dibatalkan. 

 

 Semarang, 15 Januari 2016 

                                 Yang memberi pernyataan,

   

 

  Dian Rakasiwi 

     Dian Rakasiwi 
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Disusun oleh : 

Nama : Dian Rakasiwi 

NIM : 30401311057 

 

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan siding panitia 

ujian skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung 
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." (Aristoteles)" 

 

“Hanya kebodohan meremehkan pendidikan." (P.Syrus) 

 

"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya 

percaya pada diri saya sendiri." (Muhammad Ali) 

 

"Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 

dirinya sendiri. “(Al-Ankabut:6) 

 

“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan 

memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. Barangsiapa yang bertaqwa pada 

Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.. barangsiapa yang bertaqwa pada 

Allah akan dihapuskan dosa2nya dan mendapatkan pahala yang agung”  

(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4). 

 

 

Pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Bila meminjam pepatah lama, "Tak ada gading yang tak retak" maka sangatlah 

pantas bila pepatah itu disandingkan dengan karya ini. 

Saya persembahkan skripsi ini untuk yang saya banggakan, kedua orang tua 

saya, kakak, adik, serta keluarga besar saya, untuk yang terkasih yang sudah 

memberikan dukungan., teman dan sahabat serta almamater tercinta. 

Semoga bermanfaat untuk semuanya.. 


