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 Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini 

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri 

dan jika dikemudian hari trebukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, 

dibuat atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi 

dan gelar yang diperoleh karnanya, batal demi hukum. 
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 ميحرلانمحرلاهللامسب

 نيملاعلابرهللدمحلا ةالصلاو مالسلاو فرشاىلع

 نيلسرملاوءايبنأل هلاىلعو نيعمجاهباحصاو
 

Ucapan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang dengan 

limpahan serta hidayah-Nya telah memberikan kekuatan, kesehatan dan 

kesempatan untu kmenyelesaikan skripsi yang berjudul: “Motivasi Strategi 

Peningkatan Kinerja Karyawan di PT TASPEN (Persero) Cabang Kendari”. 

Penulis menyadari bahwa keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan, 

telah menjauhkan skripsi ini dari kesempurnaan. Untuk itu sumbang saran 

sertakritik yang sifatnya konstruktif dari para pembaca senantiasa penulis 

harapkan. Penulis sangat mengharapkan dan menaruh hormat kepada semua pihak  

yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada bapak 

Dr. Husain Insawan, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Turmudi, 

S.Ag, MM selaku pembimbing II yang sanantiasa meluangkan waktunya untuk 

membimbing penulis hingga sekripsi ini benar-benar layak untuk di presentasikan 

dalam seminar hasil penelitian dihadapn penguji. Karena tanpa bimbingan, 

masukan yang sifatnya membangun serta motivasi dari beliau skripsi ini tidak 

berarti apa-apa maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih sedalam-

dalamnya semoga bimbingan,  masukan serta motivasi yang biliau berikan kepada 

penulis selalu senantiasa bernilai pahala disisi Allah Swt.  maka dalam 

kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya pula 

kepada yang terhormat: 



1. Dr. H. Nur Alim, M.Pd, selaku Rektor IAIN Kendari, yang telah mencurahkan 

tenaga dan pikirandalam menjalankan amanahnya untuk membina Perguruan 

Tinggi Islam Negeri ini, Semoga Allah SWT Melipat gandakan pahalanya. 

2. Ibu Beti Mulu, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN 

Kendari, yang telah membina dan banyak membimbing sehingga kami dapat 

menyelesaikan studi dengan baik. 

3. Wahyuddin Maguni, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam, yang 

telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya. 

4. Kepada seluruh staf dan tim pengelola bagian Tata Usaha beserta jajarannya, 

penulis terima kash telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran membantu 

penulis dalam proses penyelesaian study 

5. Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) Cabang Kendari, beserta jajarannya 

atas segala bantuan sampai terselesainya penyusunan skripsi ini. 

6. Kepada sahabat-sahabat Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala ukiran hati 

bertemakan persahabatan yang tulus murni sepanjang masa pendidikan di 

Program Studi Ekonomi Syariah sejak awal hingga terselesainya pendidikan. 

Terima kasih atas segala canda, tawa dan tangisan haru serta bahagia yang 

telah dibagi dan turut dirasa. Terimakasih atas rasa kekeluargaan yang begitu 

besar meski tanpa ikatan darah. Jalinan persahabatan ini semoga Allah jaga 

hingga ke Surga. 

7. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta yang selalu senantiasa memberikan 

dorongan dan dukungan baik berupa moril maupun materil. Terima kasih atas 



segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta 

yang terpancar serta do’a dan restu yang selalu mengiring tiap langkah 

penulis. Terimakasih kepada Bapak H. Marzuki dan Ibu Hj. Rosma yang 

senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis bisa 

sampai ke titik ini. semoga usaha dan pengorbanan orang tua yang diberikan 

kepada penulis, mulai dari dalam kandungan sampai penulis menyusun skripsi 

ini semoga bernilai pahala dan tetap dibawah lindungan allah Swt baik didunia 

maupun di akhirat kelak. 

8. Teruntuk kakak dan adik tersayang, penulis haturkan terima kasih atas segala 

doa, dukungan, canda, tawa dan macam-macam bantuan dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. Semoga semua usaha penulis dapat menjadi lecutan semangat tak 

terhingga agar kakak dan adik tercinta dapat menggapai hal harapan yang 

lebih tinggi bahkan lebih demi kebahagiaan dan kebanggaan kedua orang tua 

tercinta. 

Harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi para penuntut ilmu dan pengajar, baik dalam bangku 

perkuliahan, penelitian maupun berprofesi sebagai guru nantinya, guna 

membina generasi muda penerus bangsa yang lebih berkualitas dan berdaya 

saing.  

Akhirnya kepada Allah-lah penulis memohon agar usaha ini dijadikan 

sebagai amal shalih dan diberikan pahala oleh-Nya. Shalawat serta salam 

semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallaahu’alaihi wa Sallam 

beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir, Aamiin 



Kendari, 11 Oktober 2016 

Penulis, 
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