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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT karena hanya dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa iman, ilmu, 

kesabaran, kesehatan, ketabahan, dan keikhlasan sehingga penulis mampu 

memperjuangkan karya sederhana ini hingga selesai. Karya sederhana ini penulis 

wujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Hubungan Kualitas Kehidupan 

Kerja Dengan Komitmen Karyawan PT.BPRS Berkah Dana Fadhillah Cabang Air 

Tiris Kabupaten Kampar”. 

Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada baginda Muhammad 

SAW. Beliau telah memberikan pengorbananya kepada umatnya sehingga penulis 

mampu hidup dengan pedoman yang Beliau ajarkan dan berikan dengan landasan 

Al-quran dan Sunnah. Perjuangan penulis dalam menyelesaikan karya ini tidak 

terlepas dari bantuan berupa saran, motivasi, dan fasilitas dari beberapa pihak. 

Maka pada kesempatan ini, penulis akan meyampaikan rasa terimakasih yang 

teramat kepada kedua orangtua yang selalu memberikan untaian do’a disetiap 

perjalanan hidup penulis. Bapak dan ibu tersayang bapak Anditiawarman dan ibu 

Al maida, yang selalu mendukung saya, memberi motivasi dan yang telah sabar 

mendidik saya, serta memberikan kasih sayang yang teramat besar, senyummu 

adalah semangatku. Terimakasih atas semuanya Semoga Allah selalu 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada Bapak dan ibu. Penulis juga ucapkan 

beribu terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. 

Akhmad Mujahidin, M.Ag 

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Yasmaruddin Bardansyah, 
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Lc., MA., Wakil Dekan II Ibu Dr. Hj. Zulhidah, M.Pd.,  dan Wakil Dekan III 

Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd. 

3. Ibu Rita Susanti,M,A selaku Dosen Pembimbing bagi penulis. Terimakasih 

untuk setiap waktu, ilmu, nasehat, serta arahan yang telah Bapak berikan 

selama penulis menyelesaikan penelitian ini. 

4. ibuk  Alma yulianti S.psi.,M.SI, selaku Penguji I telah bersedia meluangkan 

waktunya memberikan arahan serta saran selama proses revisi skripsi.  

5. Ibu Desma Husni,S.Pdi,S.Psi,M.A.Psikolog selaku penguji II yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan saran. 

6. Ibu Alma yulianti S.psi.,M.SI selaku dosen Penasehat Akademik yang 

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis mulai dari semester 

satu hingga penulis berhasil mendapatkan gelar S.Psi. Terimakasih untuk 

dukungan moril yang ibu berikan serta kepedulian ibu terhadap permasalah 

mahasiswa/i baik masalah di kampus maupun luar kampus.. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah memberikan 

penulis banyak ilmu dan pengalaman baik selama perkuliahan ataupun di luar 

perkuliahan, serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Psikologi yang telah banyak 

membantu. 

8. Karyawan PT.BPRS Berkah Dana Fadhillah terimakasih telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk mengisi skala yang penulis berikan. 

9. Kedua orang tua penulis yang amat disayangi dan dicintai Ayahanda 

Anditiawarman dan ibunda Al maida yang telah memberikan kasih sayang dan 

pengorbanan yang tak terhingga, semangat, dorongan serta untaian do’a buat 

penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga 

Allah SWT memelihara dan memuliakan ayahanda dan ibunda di dunia dan 

akhirat. Hanya Allah jualah yang mampu membalas segala pengorbanan dan 

kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.  
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10. adik Penulis tersayang Rindi Al-iman dan Rinda Al-iman terima kasih atas 

support yang telah diberikan kepada penulis dan seluruh keluarga besarku 

tercinta dengan belaian kasih sayang dan do’a restu yang selalu diberikan 

kepada penulis selama menuntut ilmu  

11. Sahabat yang selalu ada dikala suka dan duka Juvano Bestman,muhammad 

bakri, alarafman supriadi,andri saputra. Terimakasih atas semua dukungan dan 

motivasi. 

12. Teman-teman lokal A, B, C, D, dan E angakatan 2011, Terimakasih untuk hari 

– hari bersamanya yang kita lewati selama ini, dan kenangan yang telah 

teman-teman berikan. 

13. Sahabat,teman dan rekan-rekan resimen mahasiswa satuan 042 indra bumi uin 

suska riau yang telah memberi motivasi,pembelajaran dan dorongan selama 

ini. 

14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dan melancarkan penulisan 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. 

Penulis sangat menyadari, karya ini tentunya masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, sekiranya ada kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Penulis 

berharap karya ini memberikan banyak manfaat bagi penulis secara pribadi 

maupun bagi pembaca. 

        Pekanbaru,   Agustus 2018 
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