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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur selalu tercurah 

kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Nikmat, Ilmu, dan Karunia-Nya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Pada PT. Depriwangga Duri Kabupaten Bengkalis” sebagai 

salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akademik di Jurusan Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga untuk 

mengukur kemampuan penulis dalam mengimplementasikan hasil dari 

pembelajaran yang selama ini di dapat dalam proses pembelajaran di kampus. 

Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

Shalallahu„Alaihi Wassalam yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, 

semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang kelak mendapat syafa‟at dari 

beliau di yaumil akhir nantinya, aamiin.  

Banyak sekali yang telah penulis peroleh berupa ilmu pengetahuan dan 

pengalaman selama menempuh pendidikan di Jurusan Manajemen. Penulis 

berharap Tugas Akhir ini nantinya dapat berguna bagi semua pihak yang 

memerlukannya. Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dari 

berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang setulusnya kepada : 
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1. Allah SWT atas seluruh karunia-Nya yang terindah yang telah diberikan 

kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

2. Terkhusus buat kepada Ayahnda Suharto dan Ibunda Suryati tercinta yang 

telah membesarkan dan memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada 

penulis, penulis haturkan banyak doa dan terimakasi atas segala semangat, 

dukungan moril maupun materil kepada penulis dan selalu mendoakan yang 

terbaik bagi penulis hingga saat ini. 

3. Kepada abang kandung penulis Sugis Eko Pamungkas, dan juga Habibbul 

Fuad Arif yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan motivasi dan 

semangat, juga memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang telah 

banyak meluangi waktu dan  membantu penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan ini. 

4. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku rector Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Drs. Dr. H. Muh. Said HM. M.Ag MM selaku Dekan Fakultas 

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

6. Ibu Dr. Hj Lenny Nofianti, MS.SE, M.Si, Ak, CA selaku wakil dekan I, Ibu 

Dr. Hj Juliana, SE, M.Si selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. Amrul Muzan, 

SHI, MA selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Ainun Mardiah, SE, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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8. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas 

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

9. Ibu Mahyarni dan Sahwitri selaku dosen penguji proposal. Penulis haturkan 

terima kasih banyak atas segala saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim 

penguji dalam penyempurnaan proposal penulis. 

10. Yang penulis sangat sayangi ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku 

dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran, yang sangat sabar memberikan saran, nasehat, dan 

mengarahkan serta memotivasi penilis dalam membantu untuk 

menyempurnakan skripsi ini 

11. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berjasa mendidik penulis dengan 

membekali ilmu pengetahuan. 

12. Pihak PT. Depriwangga Duri Kabupaten Bengkalis, penulis berterimakasih 

atas kemudahan segala urusan dengan pemberian izin penelitian dan proses 

penelitian hingga surat menyurat. 

13. Terimakasih buat seluruh keluarga besar, terutama buat mbah Sogilah yang 

selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Terimakasih penulis 

ucapkan kepada pihak keluarga yang telah banyak membantu penulis selama 

dalam menjalani perkuliahan sehinga penulis diberikan kelancaran hingga 

perkuliahan ini selesai. Dan penulis mengucapkan terimakasih kepada Om Joe 

dan Bik Jinah, Om Peni dan Bik Ijum, Siwo Giamto dan Bik Lina, Bang Genta 



v 

 

dan Wulan, Vivi, Dira, Lia, Bila, Galih, dan ponakan tersayang Bimo, serta 

seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

14. Kepada seluruh sahabat terbaik penulis, Novia, Rina, Murni, Vivi, Dini, 

Windi, Ely, Ririn dan Vitia. Terimakasih senantiasa ada untuk memberikan 

dukungan dan motivasi selama ini. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan serta kesalahan, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis 

menerima segala saran serta kritik yang bersifat membangun, agar lebih baik 

dimasa yang akan datang. 

 

Akhir kata kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga 

Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Aalamin. 

Wassalamu’alaikum wr.wb     
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