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HALAMAN MOTTO  

 

Motto : 

Katakanlah : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 

yang tidak mengetahui ? sesunguhnya orang yang berakallah yang bisa enerima 

plajaran” {(39) Az-Zumar Ayat 9} 

Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 

diberi ilmu  pengetahuan, beberapa drajat.....” {Surat (58) Almujaadah 11} 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu ‘alaikum Wr .Wb 

Alhamdulillahirobil „alamin, penulis panjatkan kehadirat Allag SWT,yang 

telahmelimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis,sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Usulan Penelitian Skripsi ini dengan judul “MODEL 

PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA DI CV 

WATONELLA FURNITURE”. 

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang.Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak maka 

usulan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.Untuk itu pada 

kesempatan ini ,perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan yang tulus kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M,Si, Ph.D. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dra. Hj.  Alifah Ratnawati ,MM selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Drs. Bomber Joko SU,MM , Msi selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

sehingga usulan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Seluruh dosen ,karyawan, baik staf TU maupun perpustakaan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

memberikan bekal ilmu maupun memberikan informasi dan bantuannya. 

5. Secara khusus penulis ingin mengcucapkan terima kasih kepada ke dua 

orang tua tercinta terima kasih telah mendidik dan selalu memotivasi 

penulis untuk terus belajar dan orang yang spesian kakek saya Atmo 

Marjan dan Alm Joyo Gareng yang selalu mendukung  dan memberi 

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi 

ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan.Oleh karena itu,kritik dan saran dari pembaca senantiasa 

diharapkan untuk peningkatan kualitas tulisan ini.Harapan penulis,semoga karya 

kecil ini dapat berguna bagi penulis pada khususnya,dan perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya 

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb 

 

Semarang,    September 2016 

Penulis 

 

Nor Rohmat Hadi Suyanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


