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KATA PENGANTAR 

 

Assalamuallaikum wr.wb 

 Alhamdulillahhirabbilalamin saya selaku penulis mengucapkan 

terimakasih atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya 

kepada penulis. Sehingga penulis masih di berikan kesehatan baik jasmani 

maupun rohani hingga saat sekarang ini. Dan shalawat beriringkan salam kepada 

junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua 

dari alam kegelapan ke lam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan 

sekarang. 

 Berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “PENGARUH PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN 

KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. SURYA 

AGROLIKA RAKSA SAI BASAU KUANTAN SINGINGI” 

 Penyusunan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana S1 pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Manajemen Pemasaran Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, berkat bantuan serta dukungannya sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan, untuk ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN 

SUSKA RIAU beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di UIN SUSKA RIAU. 

2. Bapak DR. DRS. H. MUH. Said HM, M.Ag, MM selaku dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah bersedia 

menerima penulis untuk belajar di Fakultas Ekonomi. 

3. Ibuk Ainun Mardiah, SE, MM selaku ketua jurusan program studi 

manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Ibuk Irien Violinda 
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Anggriani, SE, MSi selaku Sekretaris Program Studi manajemen S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU . 

4. Bapak Drs. H. Almasri, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyusun Skripsi. 

5. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM, Ak selaku pembimbing proposal yang 

telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyusun 

proposal dan Ibuk Julina, SE selaku pembimbing akademik yang telah 

banyak membantu memberikan masukan kepada penulis.  

6. Bapak/ibu dosen fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN SUSKA RIAU 

yang telah memberikan ilmu yang berharga dan bermanfaat kepada penulis 

selama melaksanakan perkuliahan. 

7. Kedua orang tua saya, Bapak Rusdi Abadi Dongoran dan Ibu Siti Aisyah 

Dalimunte yang telah menyokong saya selama ini dengan perjuangan yang 

tiada henti hingga saat ini 

8. Adik saya Khairanita Dongoran, Adik saya Ibrahim Martua Raja 

Dongoran, Adik saya Alda Wiyah Dongoran, Adik saya Ali Gunari 

Dongoran serta seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan moral, 

materi dan do’a kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di 

kampus UIN Suska Riau. Harapan penulis semoga bapak, ibuk, adek serta 

keluarga besar selalu dalam lindungan Allah SWT. 

9.  Rizky Mulyadi yang telah  memberi dukungan  hingga akhir. 

10. Kepada teman seperjuangan Intan Fitriyah, Irma Andriani, Diah Ajeng 

Pahlupi SR, Dita Lestari, Novita Sari, Desi, yang telah memberikan 

dukungan dan bantuan selama di kampus maupun diluar kampus. 

11. Teman saya disegala kondisi Rahmad Yani, Ali Yasr, Ibrahim lom-lom  

12. Kepada seluruh teman-teman Manajemen D Angkatan 2014 fakultas 

ekonomi dan ilmu sosial. Dan seluruh teman-teman lokal manajemen 

SDM A Angkatan 2017  Fakultas ekonomi dan ilmu sosial. 

13. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua dukungan doa yang telah 

diucapkan menjadi amal baik dan mendapat ridho Allah SWT. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulis skripsi ini masih banyak terdapat 

kesalhan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan masukan tersebut akan di jadikan sebagai motivasi untuk berkarya dan 

berkembang menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan 

bagi pembaca sekalian. Amin ya rabbal alamin. 

                                                                                Pekanbaru, 22  November  2018 

                                                                   PENULIS 

 

Devi Permata Dongoran 

 


