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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

٥إِنَّ َمَغ اْنُؼْسِسيُْسًسا  ٤ فَإِنَّ َمَغ اَْنُؼْسِسيُْسًسا  

“Sesudah Kesusahan, Pasti Akan Ada Kemudahan.” 

“Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas?” 

“Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar?” 

“Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiyar?” 

 

 

 

 

 

 Kupersembahkan : 

 Kepada Orang tua 

tercinta dan adik-adik 

 Engkau yang sudah 

bahagia di Surga Allah, 

Kakungku. 

 Special for you “SI” 
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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tanngan di bawah ini: 

Nama  : Pratiwi Iffa Rizki Amanda 

NIM : 30401310915 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Model Peningkatan Kinerja Sumber 

Daya Manusia Melalui Budaya Organisasi Islami Dan Religiusitas” dan 

diajukan untuk diuji pada tanggal 03 Februari 2017, 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 ijasah yang diberikan oleh universitas 

dibatalkan. 

 

 Semarang, 03 Februari 2017 

Dosen Pembimbing, Yang memberi pernyataan, 

 

 

Prof. DR. Widodo, SE, M.Si Pratiwi Iffa Rizki Amanda 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, 

taufiq, hidayah serta anugerah-Nya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan Pra 

Skripsi yang berjudul ” MODEL PENINGKATAN KINERJA SUMBER 

DAYA MANUSIA MELALUI BUDAYA ORGANISASI ISLAMI DAN 

RELIGIUSITAS (Studi Empiris Pada SMK Asshodiqiyyah Semarang Tahun 

2016)”. 

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu 

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi 

Manajemen. Penulis   menyadari   bahwa   dalam   proses   sampai   dengan   

selesainya penulisan pra skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material 

baik secara langsung maupun tidak langsung dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  

itu, dalam kesempatan  ini  atas  segala do’a, bantuan,  bimbingan  dan  dukungan  

yang  telah diberikan sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Widodo, SE, M.si. selaku Dosen Pembimbing yang dengan 

penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini 

selesai. 

2. Ibu Dr. Mutamimmah SE, Msi. selaku Dosen Penguji I (satu) yang dengan 

penuh kesabaran juga ikut membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. 

3. Ibu Dra. Wasitowati, MM. selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

semangat dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini. 
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4. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, Msi, P.hD. selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Ibu Hj. Alifah Ratnawati, SE, MM. Selaku ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

6. Bapak dan Ibu seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan staff karyawan 

Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan bekal berupa 

ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan pra skripsi ini. 

7. Kedua orang tua tercinta Ummi Nurlatifah, SH dan Abi Winarto yang 

selalu memeberikan dukunga do’a, semangat, dan kasih sayang yang tulus 

kepada penulis, terimakasih Ummi Abi “I Love You sooooo Much”. 

8. Terimakasih mbah uti untuk doa yang selalu terpanjatkan untuk cucu mu 

ini dan juga kepada Almaghfurlah Mbah kakungku KH. Ma’un Mas’ud, 

SH. terimaksih untuk seluruhnya, untuk kasih sayangmu merawat dan 

membesarkan serta mendampingiku ketika umi dan abi merantau, untuk 

ketegasanmu dalam membimbingku menjalani hidup sebagai umat Islam, 

terimakasih atas kepercayaanmu kepadaku, akan kucoba melaksanakan 

amanatmu sebaik yang aku bisa. 

9. Terimakasih kepada almaghfurlah KH. Masruri Abdul Mughni selaku 

pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah 2 yang ketika penulis masih SMA, 

beliau mengajarkanku arti sebuah kasih sayang yang sesungguhnya, 

bahkan kemarahannya terhadap santri tak sedikitpun terlihat mimik wajah 

kemarahan, yang jelas teringat hanyalah wajah yang penuh dengan 

senyuman dan kharisma ketegasan. 
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10. Keluarga besar Pondok Pesantren Ash-Shodiqiyyah khususnya pengasuh 

pondok Romo KH. Shodiq Hamzah yang senantiasa membimbing penulis 

untuk menjadi insan yang lebih baik dan bermanfaat untuk semuanya. 

11. Adik-adikku tercinta Mohammad Iqbal Dwi Yoga yang diam-diam selalu 

memperhatikan setiap gerak-gerik kakak-adiknya semoga jadi arsitek yang 

hebat dan Ilma Helmiyah Sabrina adik bungsu kesayanganku semoga 

hafalan Qur’annya selesai dan menjadi berkah untuk keluarga di dunia 

maupun diakhirat, kalian selalu jadi motivasi mba dalam menjalankan 

hidup agar dapat menjadi contoh yang baik buat kalian, terima kasih 

sayangku atas semuanya. 

12. Teruntuk kamu yang teristimewa Syaiful Imam, SE. Terimakasih sayang 

buat motivasi, semangat, segala bentuk dukungan dan doanya, semoga 

cepet dihalalin ya ndo-nya. 

13. Sahabat-sahabatku dulu dan kini kalian semua sahabat tercintaku, 

memberikan motivasi kepadaku agar kelak ketika kita berjumpa lagi 

dengan keadaan yang lebih mengesankan dengan pencapaian cita dan cinta 

masing-masing (sahabat SD ada segerombolan anak satu Rt yang super 

gokil dan kompak terus samapai sekarang, SMP ada khannisah teman 

pertamaku di bangku kelas tujuh, ada alm Titi Wijayanti sahabat terbaikku 

semoga Allah senantiasa memberikanmu kenyamanan di surganya, SMA 

ada sahabat GAVOZ dan Sahabat FLAIM yang tetap selalu ada dihati). 

14. Terimakasih juga buat kamu, kamu, kamu, yang sudah ikut repot 

menemani penulis mencari inspirasi dalam penulisan skripsi ini Nella 

Fariha, kamu juga yang selalu menanyakan sudah sampe mana mba? 
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I’anatus Shofa, Fitriana Nur Annisa, dan teman-teman kamar Rabi’atul 

Adawiyah (Titi, Isma Nuris, SKNTR, dan Ulya Choirul Amiroh).  

15. Terimakasihku juga untuk kalian semua keluarga U10 Manajemen yang 

beberapa tahun ini memberikan begitu banyak arti kehidupan yang 

berbeda dari hidupku sebelumnya, kalian memang sesuatu. 

16. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun 

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan 

doanya. 

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkenan membalas atas kebaikan 

semua pihak di atas yanng telah bersedia, rela, dan ikhlas dalam membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis  menyadari  bahwa penelitian skripsi  ini  masih  banyak  

kekurangan  karena keterbatasan yang dimiliki. Penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun agar penelitian ini dapat lebih sempurna. Namun besar 

harapan penulis semoga penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.  

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

  

 Semarang, 05 September  2016 

 Penulis, 

 

 

 Pratiwi Iffa Rizki Amanda 

 31401304901 

 

 

 

 

 


