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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

1. Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) 

yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi 

mereka (amal saleh pula), karena Allah akan memberi balasan kepada 

mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. (At-Taubah, 9:121) 

2. Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah 

hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup 

hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada 

kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. 

3. Jadikan semua usaha dan pekerjaan yang kita lakukan hanyalah semata 

untuk mencari ridho Allah SWT. 

4. Amalkan semua ilmu yang kita miliki karena ilmu yang berguna akan 

menjadi ladang pahala yang tak akan pernah putus meskipun kita sudah 

mati. 

PERSEMBAHAN : 

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan semangat dan do’a.. 

2. Saudara, sahabat dan teman-temanku yang selama ini telah berbagi 

kebersamaan dalam suka maupun duka. 

3. Almamaterku tercinta UNISSULA. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi 

yang berjudul “PENGARUH SPIRITUAL LEADERSHIP, KOMPETENSI 

TERHADAP  KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI 

KECAMATAN SEKABUPATEN DEMAK” Skripsi ini diajukan untuk 

memenuhi sebagian persyaratan mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi 

Manajemen .Selama pengerjaan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, saran dan kerja sama dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis 

banyak mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridho nya saya bisa 

menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.  

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

EkonomiUniversitas Islam Sultan Agung Semarang.  

3. Dr.Hendar,SE,MSi selaku ketua Jurusan Program Studi Manajemen 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

4. Dr.Budhi Cahyono,SE,MSi selaku Dosen Pembimbing tercinta yang 

telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan 

Penelitian skripsi. 

5. Abdul Hakim.MM. selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat 

dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi. 
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6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang.  

7. Seluruh Staf Pengelola Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang senantiasa memberikan pelayan yang baik 

selama ini. 

8. Orang tua saya Bapak muhsan dan Ibu susilah,serta kaka adek,  terima 

kasih dukungan dan segala untaian doa, kasih sayang dan semangat 

yang selalu diberikan untuk saya. 

9. Sahabat-sahabatku Devi laelia, Miratunnisa, ,Binti Khoiriyah,Aulia 

Oscar, Dedi Nugroho, Luvita Sari, terima kasih atas semangat 

Motivasi dan dukungannya. 

10. Teman-teman BEM FE angkatan 2017 terima kasih atas semangat dan 

dukungan nya. 

11. Teman-teman genk kampak yang senantiasa menemani ketika susah 

maupun senang 

12. Teman-teman Manajemen angkatan 2013 terimakasih atas motivasi 

dan kebaikan kalian selama ini. 

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang 

telah membantu dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa usulan penelitian ini masih banyak kekurangan, 

untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk 

kesempurnaan penelitian ini.Peneliti juga memohon maaf apabila dalam penulisan 

skripsi ini masih terdapat kesalahan, mengingat keterbatasan pengetahuan peneliti. 
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Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan . 

 

Semarang, 28 September 2017 

Peneliti 

 

Dimas fitriyanto 
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