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KATA PENGANTAR 

 
 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh 

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT. Tak sanggup ku menghitung betapa banyak ni’mat, rahmat, kurnia serta 

hidayah yang Allah SWT limpahkan, do’a yang Kau kabulkan dan keinginan yang 

Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan teguran mu sehingga dengan 

semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

Shalawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan buat Baginda Nabi Besar 

Muhammad SAW. Allahumma sholli‘ala Muhammad wa’ala ali Muhammad, yang 

menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam selalu 

tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita mendapat 

syafaat dari beliau dan tergolong pada orang-orang ahli surga, Amin. 

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 

Jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Kemampuan, Motivasi Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru”. 

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan, 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang 

setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada. Semua 
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pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama 

penulis sampaikan kepada :. 

1. Keluarga tercinta, Bapak (M. Yatin), Ibu (Suyanti) buat abang dan kakak 

sekeluarga (Sidodadi, Idaniyati, Murziana, Maisaroh, Sariyani) dan adik saya 

(Siswoyo dan Hidayah) yang telah memberi semangat, dorongan dan bantuan 

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, M. Ec,  selaku dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II dan III. 

3. Bapak  Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak.CA selaku ketua program studi 

manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris program studi 

manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, dan sekaligus dosen pembimbing, yang telah 

meluangkan waktu, dan pikiran dan perhatian kepada penulis sehingga 

selesainya skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai 

harganya dan telah membantu kelancaran studi pada masa perkuliahan. 

6. Seluruh Staf Administrasi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

membantu kelancaran studi penulis selama ini. 
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7. Best friends Mardiansyah Saragih, Lisna, Beni, Anggik, Ari,Kamto yang 

selalu berikan masukan untuk cepat selesaikan skripsi ini. 

8. Dan terima kasih juga buat seluruh teman-teman dimanapun berada yang 

tidak dapat penulis sebutkan namanya yang selama ini bermain bersama, 

memberi dukungan, motivasi, dorongan, semangat, dan bantuan dalam 

menjalani hari-hari dalam masa perkuliahan, hingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Pihak pimpinan dan seluruh karyawan PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru atas 

ketersediaannya sebagai respon dalam penulisan skripsi ini. 

 

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, 

dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh 

 

Pekanbaru, Mei 2018 

Penulis 

 

 

Edi Kurnia 

 


