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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang terarah, sehingga penulisan skripsi 

yang berjudul “Model Peningkatan Kesuksesan Karir Obyektif dan 

Subyektif” ini dapat diselesaikan. 

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban untuk melengkapi tugas serta 

syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan disusunnya 

skripsi ini penulis menyadari telah banyak mendapatkan pengarahan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati 

penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Ibu dan Bapakku tercinta, Bapak Suwardi dan Ibu Miati, terima kasih atas 

cinta dan dukungan berupa moril dan materilnya. Terima kasih atas segala 

hal yang telah diberikan untuk penulis, atas cinta yang selalu terpancar 

serta doa dan restu yang selalu mengiring tiap langkah sepanjang hidup 

penulis. 

2. Abah KH. Imam Sya’rono M.Si, selaku pengasuh pondok pesantren “Al-

Fattah”, yang menjadi tempat tinggal penulis selama menempuh 

pendidikan di Semarang. Terima kasih atas bimbingannya, ilmunya dan 

serta doanya. Sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

3. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing penulis 

yang dengan penuh kesabaran dan keuletan memberikan bimbingan, saran, 
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kritik dan petunjuk serta selalu berusaha meluangkan waktunya untuk 

menemani dan membimbing penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT 

dengan rahmat dan kasihnya yang membalas semuanya. 

4. Dra. Alifah Ratnawati, MM., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Teruntuk kakak dan adikku tersayang, penulis haturkan rasa terima kasih 

atas segala doa, dukungan serta canda tawanya yang selalu membuat 

semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kepada seluruh jama’ah Komunitas Ngovie Semarang, Tetua Sugiono Ov. 

S.PdI, Harsotoy bin Harso, Anas Urban-Irung dan King Abdul Aziz. 

Terima kasih telah menemani penulis dalam mendiskusikan banyak hal, 

tentang sejarah, pemikiran, filsafat dan terutama tentang cinta. 

7. Kepada sahabat terbaik, Mas Syaiful Imam SE., Mas Ryan Rahadi SE.. 

dan Siti Hanif Mahmudah SE., yang senantiasa ada untuk memberikan 

dukungan, melantunkan doa serta mengusahakan segala macam bantuan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah senantiasa 

menguatkan di kala penulis terpuruk dan sempat merasa tidak mampu 

melakukan apa-apa. 

8. Kepada keluargaku di Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPIV), Tetua 

Sugiono Ov, Dodit Mashadi As-Syikopati, Haryoso At-Teknik Modusyi, 

Bu Nyai Siti Mahmudah, Faqih Umir Al-Bar-bar dan semuanya yang lain. 

Terima kasih atas segala ukiran hati yang bertemakan persahabatan dan 

kekeluargaan yang tulus dan murni. Terima kasih atas segala canda, tawa 
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serta tangisan haru dan bahagia yang telah dibagi dan sempat dirasakan 

bersama-sama, maaf jika penulis sering sekali ikut campur dengan 

masalah yang ada dikelas, sok peduli dan suka ngebully. Sekali lagi, 

Terima kasih atas ikatan kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa 

ikatan darah. Jalinan dan ikatan ini semoga akan tetap kekal sampai kita 

sama-sama telah berada di alam selanjutnya. 

9. Kepada Maha Guru Kang Muchsinuddin, Arif Raziky dan Supriyadi, yang 

sering kali menjadi tempat penulis untuk mendiskusikan tentang keilmuan 

dan masalah-masalah pribadi. 

10. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan bekal ilmu selama masa studi penulis 

11. Segenap dosen di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 

Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) dan Universita Muhammadiyah 

Semarang (UNIMUS) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan jawaban kuesioner penelitian penulis. 

12. Terakhir penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak bisa penulis 

cantumkan satu persatu, terima kasih atas untaian doa yang mengalir tanpa 

sepengetahuan penulis. Terima kasih kepada orang-orang yang ikut 

bersuka cita atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkenan membalas kebaikan semua 

pihak diatas, yang telah tulus ikhlas bersedia membentu penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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Penulis berharap semoga hasil karya tulis ilmiah ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkempentingan. 

 

 

 

 

         Semarang, 30 Januari 2017 

Penulis, 

 

 

AGUS ABDULLAH 

  30401210356 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

“Jika kau penuh kasih sayang, orang lain akan menuduh bahwa ada niat-niat 

tersembunyi padamu. Tapi tetaplah penuh kasih sayang. Jika kau berbuat baik, 

orang-orang akan menipumu. Tapi tetaplah berbuat baik. Ketika kebaikanmu 

dilupakan orang, tetaplah berbuat kebajikan. Berikanlah yang terbaik untuk 

dunia ini meskipun itu semua belum cukup. Pada akhirnya akan kau lihat. 

Semuanya adalah tentang kau dan tuhanmu, bukan antara kau dan orang-orang.” 

(Dr. Ali Syariati) 

 

“Stay Hungry, Stay Foolish” 

 (Steve Jobs)  

 

 

Persembahan 
 

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang 

diberikan Allah SWT kepada umatnya.  

 

Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa 

kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.  

 

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan 

dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta.  

 

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan 

hempasan kritik dan saran dari Ibu dan Bapak Dosen serta teman-teman 

almamaterku tercinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


