
Model Peningkatan Inovasi, Human Capital  Terhadap Kinerja Inovatif dan 

Kinerja Perusahaan 

(studi pada karyawan BNI SYARIAH SEMARANG) 

 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana S1 

Program Studi Manajemen 

 

 

Diusulkan Oleh : 

Reza Farchan Luthfi 

NIM :30401210396 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

SEMARANG  

2016 



 
 

ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

SKRIPSI 

 

Model Peningkatan Inovasi, Human Capital  Terhadap Kinerja Inovatif dan 

Kinerja Perusahaan (studi pada karyawan BNI SYARIAH SEMARANG) 

Disusun Oleh : 

Reza Farchan Luthfi 

NIM : 30401210396 

 

Telah disetujui oleh Pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan  

penguji skripsi 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Semarang, 13 Mei 2016 

 



 
 

iii 
 

Halaman motto dan persembahan 

“Live is change, kehidupan dapat berubah setiap waktu tanpa kita sadari 

Hanyalah keyakinan dan kepercayaan yang akan merubah hidup lebih baik” 

“Dalam setiap kesempatan kita harus merapkan open mind to open play 

Agar kita selalu berfikir untuk menjalankan sebuah permainan dalam kehidupan” 

“Manusia memiliki sifat yang mudah berubah, seperti halnya sebuah nasib yang 

selalu menawarkan perubahan di setiap era. Semua kembali ke diri kita masing 

masing, apakah tetap pada figur loyalitas atau berubah menjadi penghianat. 

Hanya waktu yang akan menjawabnya” 
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Yang bertanda tangan di bawah ini: 

  

Nama  : Reza Farchan Luthfi 

 NIM : 30401210396 

 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Model Peningkatan Inovasi, Human 

Capital terhadap Kinerja Inovatif dan Kinerja Perusahaan” dan diajukan 

untuk diuji pada tanggal 13 Mei 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 simbol yang menunjukkan gagasan atau 

pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai 

tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang 

saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan 

pengakuan terhadap 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. Saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas 

dibatalkan. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan 

atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
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Peningkatan Inovasi, Human Capital  Terhadap Kinerja Inovatif dan Kinerja 

Perusahaan (studi pada karyawan BNI SYARIAH SEMARANG)” dengan baik. 

Adapun maksud dari penulisan pra skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen di Universitas Sultan Agung Semarang. 

Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk membantu 

segala yang dibutuhkan dalam penulisan praskripsi ini, perkenankanlah penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ibu Dra. HJ. Endang Dwi Astuti, MSi selaku dosen pembimbing yang 

dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis. 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dra. HJ. Alifah Ratnawati, MM selaku Kepala Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

4. Orang tua saya tercinta yang tidak berhenti memberikan dorongan, dan 

do’anya kepada saya. 
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7. Tetangga  tetangga rumah saya yang selalu mendukung saya 

Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan membalas kebaikan semua pihak di 

atas, yang telah bersedia dengan rela dan ikhlas membantu penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

Penulis berharap semoga hasil karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 


