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KATA PENGANTAR 

نِِِٱّلَلِِِبِۡسمِِ  ٱلَرِحيمِِِٱلَرۡحم َٰ

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunianya. Tak sanggup ku menghitung betapa banyak ni’mat, rahmat 

dan hidayah yang Allah SWT limpahkan, ni’mat kesenangan dan kecukupan, rahmat 

do’a yang Kau kabulkan dan keinginan yang Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, 

ujian dan teguranMu sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi 

ini. Shalawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah 

Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia di 

dunia. 

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas IslamNegeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah “ FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI LABOUR TURNOVER PADA PT. INTERNUSA 

TRIBUANA CITRA FINANCE PEKANBARU”. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat :  

1. Teristimewa dalam hidup ini, buat Ayahanda, H. Paruhuman Lubis dan 

Ibunda Hj. Rakimah Batubara tersayang dan tercinta yang tak pernah henti-

hentinya selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil serta do`a 
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yang tulus demi penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu 

memuliakan keluarga besar kita. Amin. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Uin Suska Riau yang 

telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di 

Universitas tercinta ini. 

3.  Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Bapak Dr.Mulia Sosiady SE, MM.Ak, selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

5. Bapak Dr. Mulia Sosiady SE, MM. Ak, selaku Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu nya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

6. Ibu Irien Violinda Anggriani, S.E, M.Si, selaku Penasehat Akademik yang 

telah memberi arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

8. Untuk Abang dan Adik-adikku di rumah yang selalu menyemangati dan 

memotivasi saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga 

kesuksesan menyertai kita semua.Amin.. 

9. Untuk seluruh sanak keluarga besar yang berada di Padangsidimpuan yang 

selalu memberikan saya dukungan secara moril maupun materil dalam 
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penulisan skripsi ini. 

10.  PT. Internusa Tribuana Citra Finance Pekanbaru, Terutama kepada Bapak 

Syariful Mahyar S.Pd yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan 

pengetahuan yang peneliti butuhkan. 

11.  Untuk seluruh sahabat, teman-teman seperjuangan yang tiada hentinya untuk 

memberikan semangat, Semoga kesuksesan mengahampiri kita semua. Amin. 

Penulis sepenuhnya menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari 

materi maupun dari tata bahasanya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia 

menerima kritik dan saran dari pembaca yang berguna untuk perbaikan di masa yang 

akan datang. 

 
Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh. 
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