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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
“MAN JADDA WAJADA”
(Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil)
“MAN SHABARA ZHAFIRA”
(Siapa yang bersabar pasti beruntung)
“MAN SARA ALA DARBI WASHALA”
(Siapa yang menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat yang luar biasa dalam
hidup penulis. Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Cahaya kehidupanku dan kebahagiaanku yaitu keluargaku tercinta, khususnya
untuk Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, doa, kesabaran serta
dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Rini Kurniawati
NIM

: 30401310937

Menyatakan bahawa skripsi dengan judul: “MODEL PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SDM BERBASIS ISLAMIC VALUES (STUDI PADA KSPPS
DI KOTA SEMARANG)” dan diajukan untuk diuji pada tanggal 24 Februari
2017, adalah hasil karya saya.
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 tidak terdapat bagian atau keseluruhan 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 saya sendiri. Saya bersedia apabila gelar dan ijazah yang diberikan oleh
universitas dibatalkan.

Semarang, 24 Februari 2017
Dosen Pembimbing

Yang Memberi Pernyataan
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah-Nya dan senantiasa memberikan
petunjuk, ketenangan serta perlindungan sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan

pra

skipsi

dengan

judul

“MODEL

PENGEMBANGAN

KOMPETENSI SDM BERBASIS ISLAMIC VALUES (STUDI PADA KSPPS
KOTA SEMARANG).”
Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan
Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam
Sultan Agung Semarang.
Berbagai usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan
karya yang sempurna. Akan tetapi, penulis menyadari banyak kekurangan dan
keterbatasan dalam penulisan karya ini. Sehingga hasil karya ini jauh dari kata
sempurna. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan,
dukungan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin
menyampaikan terima kasih kepada:
1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Unissula Semarang dan dosen pembimbing yang tidak pernah
bosan dan selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan
bimbingan, motivasi, pengarahan dan saran yang sangat berguna bagi
penulis.
2. Ibu Dra. Hj. Alifah Ratnawati, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si. Selaku dosen wali serta selaku penguji
pertama pada ujian sidang pra skripsi.
4. Bapak Dr. Ardian Adhiatma, SE, M.Si selaku penguji pertama pada ujian
sidang skripsi.
5. Ibu Hj. Nurhidayati, SE, M.Si, Ph.D selaku penguji kedua pada ujian
sidang skripsi.
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6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi (khususnya pak Agus
Wahono, mbak Dani, dan mbak Nuke) Unissula Semarang atas ilmu,
bantuan, dan bimbingannya.
7. Ibu Sulasmi dan Bapak Sodirin yang selalu memberikan waktu, kasih
sayang, do’a dan juga materi yang tidak terhingga. Penulis berharap
dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi awal kesuksesan dalam
membahagiakan orang tua dan sudara-saudaraku.
8. Lukman Haryoso (Ipat) yang selalu menemani, memberi motivasi, kritik
dan masukan yang berguna bagi penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabatku tercinta dan tersayang Annisa Rachmadhani, Hilda
Dewinta Wiwoho, dan Nurul Fitriyah.
10. Teman-teman dekatku selama kuliah Erma Sri Hastuti, Aniratul Hikmah,
(Alm. M. Khaerul Hidayat), Ernanda Kusuma Dewi, Riko Dwi Saputra,
serta seluruh keluarga besar U10 Manajemen yang selalu memberi
dukungan, dan semangat terhadap penulis.
11. Radio Tazmania FM (FTI), KSEI HIMMAH Unissula, dan Tim Public
Relation FE’15-’16 yang telah memberi kesempatan bagi penulis terlibat
dalam organisasi sehingga mempunyai pengalaman berorganisasi yang
tidak dapat dilupakan.
12. Bapak/Ibu Narasumber yang telah memberikan kesempatan serta
perhatiannya terhadap penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai
yang diharapkan penulis.
13. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini yang
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberi
manfaat bagi semua pihak yang membaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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