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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Jamal Zulkifli 

Nomer Mahasiswa : 16911028 

Program Studi  : Magister Manajemen 

Konsentrasi  : Sumber Daya Manusia 

 

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa dalam penelitian dan penyusunan tesis 

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

diperguruan tinggi manapun kecuali yang menjadi acuan yang termuat dalam naskah 

dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan 

ini tidak benar, maka penulis sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. 

Yogyakarta, 8 Oktober 2018  

Penulis 

 

Jamal Zulkifli
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbilalamin, kenikmatan tiada tara yang Allah SWT berikan kepadaku 

untuk selalu mengingat dan tidak pernah mendustakan rizki yang diberikan-NYA. 

Rasulullah SAW sebagai suritauladan yang dinantikan syafaatnya diyaumilakhir 

Orangtuaku tercinta ayahanda Israfil dan ibunda Mania. Beliau adalah malaikat tak 

bersayap yang diberikan Allah untukku didunia ini. Perjuangan yang tiada henti beliau 

lakukan untuk kami anak-anaknya. Beliau adalah orang yang paling bahagia dengan 

menyaksikan pencapaian anaknnya sampai ditahap ini yang merupakan hasil dari 

perjuangan beliau.  

Adikku tersayang Jalal Apriyanto ayo terus memperbaiki diri dan menjadi yang terbaik 

dan kebanggaan orang tua “Bahagiakan orang tua dengan cara kita masing-masing. 

Gunakan caramu dik, akan kuperlihatkan caraku”. 

Alifah Rahmadiah Putri, semoga niat baik kita diijabah Allah SWT, menyatukanku 

denganmu karena Ridho-NYA. On The Way menghalalkanmu.  

Dr. Zainal Mustafa EQ, MM dosen pembimbing dalam penyusuan tugas akhir ini. 

Terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bimbingan dan ilmu yang diberikan 

serta kesabara dalam membimbing saya. Semoga bapak dan keluarga sehat selalu dan 

dibalas dengan pahala yang berlipat oleh Allah SWT.  

Om Lukman, bunda Rahni, adikku icha, iin dan adik rama. Terimakasih sudah menjadi 

bagian dari prosesku dan menjadikanku bagian dari keluarga waroeng papeda  

Seluruh dosen, staff dan karyawan PPS FE UII terimakasih atas ilmu dan pelayanan 

yang diberikan. Semoga sehat selalu. 

Kapolres dan KASATLANTAS Polres Sleman yang telah memberikan izin kepada 

saya untuk melakukan penelitian. Senantiasa Allah melindungi kalian dan keluarga 

Big fams MM47 C paling kece kompak abis, big fams kelas SDM 47, komunitas futsal 

PPS FE UII terimakasih atas kesempatanya untuk saling bersilaturahmi satu sama lain. 

Senang dan bangga bisa mengenal orang-orang hebat seperti kalian.  

Semua yang mendoakan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih 

yang sebesar-besarnnya semoga Allah melindungi kita semua 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

MOTTO 

 

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). Maka nikmat Tuhanmu 

yang manakah yang kamu dustakan ? 

 (QS. Ar-Rahman:60-61) 

Kesuksesan tak akan mengkhianati sebuah perjuangan 

By Jamal Zulkifli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum warahmatullai wabarokatuh 

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis haturkan atas kasih sayang Allah 

SWT karena berkat limpahan rahmat karunia dan rizki-NYA tugas akhir ini dapat 

terselesaikan. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda 

Rasulullah SAW yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju kezama 

yang beradab dan penuh dengan ilmu pengetahuan.   

Tanpa ridho Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak tugas ini tidak akan 

selesai. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini.  

Ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. Drs. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Dr. Zaenal Arifin, M.Si. selaku Kepala Program Studi Magister 

Manejemen 

4. Bapak Dr. Zainal Mustafa EQ., MM selaku direktur program pascasarjana 

periode 2010 s/d 2014 & 2014 s/d 2018 sekaligus dosen pembimbing 



 

 

 
 

5. Dr. Muafi, MM selaku dosen pengampu mata kualiah dan penguji seminar 

dan ujian tesis 

6. Seluruh dosen pengampu matakuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

7. Orangtuaku tercinta. Ayahanda bapak Israfil dan Ibunda Mania adalah 

motivator terbaik disetiap langkah ku 

8. Adikku Jalal Apriyanto smoga Allah SWT memudahkan jalan kita untuk 

senantiasa berbakti dan mendoakan orangtua. 

 

Yogyakarta, 8 Oktober 2018 

Penulis 

 

Jamal Zulkifli 

 

 


