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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Pengaruh 

pemberian insentif terhadap prestasi kerja pemain sepak bola PSPS Riau”. 

Shalawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada junjungan nabi besar 

kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan 

pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Terlaksananya penulisan dari skripsi ini sendiri tentu tidak terlepas dari 

dukungan dan doa dari pihak-pihak terkait, yang telah bersedia meluangkan waktu 

dan pikirannya baik materil maupun non materil. Sehingga, pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, MA., selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.   

2. Kepada Ayahanda dan Ibuda serta suami tercinta yang telah berjasa besar 

dalam membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta 

mendoakan ananda hingga dapat menyelesaikan studi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Dekan, beserta pembantu Dekan I, 

II dan II Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Seluruh Staf pengajar fakultas psikologi UIN SUSKA atas segala ilmu dan 

bantuannya selama masa perkuliahan dan seluruh staf pegawai fakultas 
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psikologi yang telah membantu baik selama masa perkuliahan maupun dalam 

penyelesaian skripsi. 

5. Seluruh pemain sepak bola PSPS Riau yang telah bersedia meluangkan waktu 

untuk membantu jalannya penelitian ini. 

6. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar penulisan 

skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang tidak 

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. 

Pepatah mengatakan ”Tak ada Gading yang Tak Retak” dan penulis pun 

menyadari hal itu, pembuatan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, 

oleh karena itu sekiranya ada kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan para pembaca yang budiman. 

 

Pekanbaru,  Agustus 2018 
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