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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulilahirobbil’alamin. Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah 

SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu 

pengetahuan.  

Penyusunan skripsi  dengan judul “Hubungan Antara Kebosanan Kerja 

dengan Keterlibatan Kerja pada Pegawai” ini peneliti sadari bahwa masih 

banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaanya. 

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, 

dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi 

karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati 

dan rasa hormat peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya 

kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Dekan I Bapak 

Prof. Dr. H. Raihani. M.Ed, Ph.D, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Helmi 

Basri Lc, M.A. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag.  



3. Ibunda Ami Widyastuti M.Psi. Psikolog selaku pembimbing. Terimakasih 

atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah Ibu berikan 

dengan ikhlas dan sabar dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 

4. Ayahanda H. Jhon Herwanto, M.Si selaku Narasumber I, terimakasih atas 

dukungan, motivasi serta nasehat kepada peneliti dalam kemajuan skripsi 

ini. 

5. Ibunda Rita Susanti, S.Psi., M.A selaku narasumber II, terimakasih atas 

masukan, bimbingan serta dukungan kepada peneliti dalam kemajuan 

skripsi ini. 

6. Ibunda Linda Aryani, M.Si selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas 

pengarahan, bimbingan yang diberikan kepada peneliti dari awal hingga 

akhir perkuliahan. Tanpa jasa beliau peneliti tidak akan dapat 

menyelesaikan studi ini dengan baik.  

7. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang tidak dapat peneliti 

sebutkan satu per-satu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga 

menjadi bekal dan berkah yang baik bagi peneliti dalam menjalani 

kehidupan. Disamping itu, semoga segala ilmu yang telah diberikan oleh 

semua pendidik selama hidup peneliti hendaknya menjadi amalan Jariyah 

untuk pendidikku. Kepada seluruh pegawai akademik, TU, serta para CS 

yang telah memberi pelayanan, menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam 

perkuliahan, peneliti ucapkan terimakasih sebesar besarnya atas kinerja dan 

jasa mereka. 



8. Untuk seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi 

Riau, yang telah mempermudah administrasi dalam memberikan izin untuk 

melakukan penelitian, khususnya kepada Bapak Fuadilazi selaku sekretaris 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau peneliti ucapkan 

ribuan terimakasih. 

9. Kedua orangtua peneliti, Ayahanda Mansur Saragih tercinta yang telah 

bertitik peluh membesarkanku dan mendidikku sampai saat ini. Ibunda Sri 

Rahmawati tersayang, terimakasih atas do’a, dukungan, nasehat, 

pengorbanan serta berkenan menjadi Ibu terhebat untukku. 

10. Untuk kakak peneliti Jhonny Roberto Saragih terimakasih karena senantiasa 

memberi bimbingan, mendukung seluruh aktivitas positif peneliti, dan 

bersedia menjaga peneliti selama berada di perantauan untuk berkuliah. 

Serta kepada kakak Chinta Pramita, terimakasih karena selalu memberikan 

dukungan yang sangat berarti bagi peneliti. 

11. Untuk keluarga besarku tercinta terlebih kakek, nenek, dan kedua opungku 

di surga yang selalu mendoakan peneliti untuk mencapai cita cita. 

Terimakasih atas dukungan dan nasehat-nasehat tak terlupakan yang telah 

diberikan  sehingga peneliti bersemangat dalam menyelesaikan studi ini. 

12. Teruntuk seluruh responden dalam penelitian ini yakni pegawai Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau peneliti ucapkan 

terimakasih karena bersedia berpartisipasi dan meluangkan waktunya dalam 

mengisi skala penelitian, tanpa bantuan dan kontribusi para responden 

penelitian ini tentunya tidak akan terselesaikan. 



13. Untuk para sahabatku, terima kasih banyak atas canda tawa yang tersirat 

pesan moral, motivasi, kesetiaan dan dukungan yang tiada henti hentinya. 

Terimakasih sahabatku Elisa Novita, Mellisa Avelia, Fenni Fitranika, Cindy 

Carloza Handayani, dan Nurasyiah Wulansari. Serta sahabat lainya yang 

senantiasa menuliskan banyak cerita yang menjadi pelajaran hidup untuk 

peneliti. 

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk peneliti yang pastinya 

tidak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi mencapai kesempurnaan sangat peneliti harapkan dari para 

pembaca. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

yang bermanfaat dalam pengetahuan, perkembangan keilmuan psikologi dan 

aplikasinya di masyarakat. 

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 
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