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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT 

karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan 

kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“PENGARUH PEMBERIAN MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR 

CABANG PEKANBARU” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.   

Shalawat serta salam tidak lupa kita lafazkan kepada kekasih Allah yaitu 

Nabi Besar Muhammad SAW, beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang 

sangat disegani oleh sahabat maupun musuh-musuhnya. Beliau juga merupakan 

figur yang wajib dicontoh bagi pemimpin-pemimpin muda serta kaum intelektual 

muslim.   

Kenangan demi kenangan sudah penulis lewati dengan beraneka ragam 

ujian dan cobaan. Adapun proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, moril maupun materil. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan rasa 

terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi 

kepada :   



 iii 

1. Kedua orang tua, ayahanda Efrizal dan ibunda Desnalti, S.Pd yang selalu 

senantiasa membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan dan do’a 

kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian 

skripsi ini. Serta terimakasih banyak kepada kakakku Fitri Handayani dan 

adikku M. Verdiansyah telah memberikan dukungan moril maupun 

materil. Serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya menyemangati 

penulis selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2. Bapak Prof. DR. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial beserta wakil Dekan I,II,III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

SosialUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP, selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu SosialUniversitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

6. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik terimakasih 

atas waktu, nasehat dan masukan yang diberikan kepada penulis selama 

masa perkuliahan. 



 iv 

7. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Dosen Konsultasi Proposal yang 

selalu memberikan masukkan dan saran tanpa lelah membimbing penulis 

dengan penuh kesabaran. 

8. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi tanpa 

lelah telah membimbing penulis dan sudah banyak meluangkan waktunya 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepada Kepala Kantor dan Pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Pekanbaru khususnya buat Bapak Junaidi Efendi selaku Manajer 

Dukungan dan Umum dan Ibu Novia Darmayanti Arifah selaku Manajer 

Sumber Daya Manusia terimakasih telah membantu dan memberikan 

informasi kepada penulis yang berhubungan dengan penelitian ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

10. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan-karyawati yang telah membantu 

selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

11. Orang terdekat Wisnu Adha Perdana, SE terimakasih sudah memberikan 

semangat serta dukungan dan selalu ada disaat penulis membutuhkan 

untuk menyiapkan skripsi ini.    

12. Teman-teman Administrasi Negar Lokal H Putri Herlinda, Dinda Arista, 

Hendra Syahputra, Sukri, Nurwathni, dan yang lainnya terimakasih sudah 

memberikan saran, masukkan, semangat sehingga penulis bisa 

menyiapkan skripsi ini.  
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13. Teman-teman PKL (Praktek Kerja Lapangan) Dinda Arista, Andira 

Rahman, Neni Mardiani, Tia Widianti terimakasih sudah memberikan 

semangat sehingga penulis bisa menyiapkan skripsi ini. 

14. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kecamatan Bandar Seikijang 

Desa Muda Setia terimakasih atas dukungannya sudah mendukung penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

membantu penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan 

keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini sehingga skripsi dapat 

terselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab 

dalam kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan 

maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interprestasi yang diberikan. 

Untuk itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan 

penulisan lainnya nanti. Semoga skipsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan 

dalam bidang sistem informasi serta dapat memberikan kontribusi yang berarti 

berkaitan dalam pengaruh pemberian motivasi terhadap produktivitas kerja. 

 

Pekanbaru,     November 2017  
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Indah Putri Utari 

11375204720 


