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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Robbil „Aliamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 

semesta alam, yang senantiasa memberikan kesabaran, kesehatan, kesempatan dan 

kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat 

dan salam senantiasa dihadiahkan buat baginda Rasulullah SAW, yang telah 

mengeluarkan umatnya dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan 

untuk dapat mengarungi kehidupan baik didunia maupun diakhirat. 

Skripsi dengan judul “Perkembangan Karir Karyawan di PT. Asian Agri 

Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar” merupakan karya 

ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana 

Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulisan skripsi ini selesai, tidak terlepas dari banyaknya bantuan dan 

uluran tangan dari berbagai pihak. Terutama untuk kedua orang tua Suberman dan 

Nuriha yang telah membesarkan, mendidik, mengayomi dan mendo‟akan peneliti  

beserta saudara kandung sekaligus keluarga besar peneliti sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari segi moril maupun materil 

serta bantuan fasilitas yang memadai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapat terima kasih kepada : 
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1. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Dr. Nurdin A Halim. MA selaku Dekan, Dr. Masduki, M.Ag, selaku wakil 

dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku wakil dekan II, dan Dr. Azni, S. Ag, 

M. Ag, selaku wakil dekan III  Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Mardhiah Rubani, M.Si selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Listiawati Susanti, selaku Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau beserta Pembimbing Akademik yang 

telah membimbing peneliti dengan kesabaran dan selalu mengarahkan penulis 

dalam mengelesaikan skripsi.  

5. Bapak Rahmad, M.Pd . selaku pembimbing I dan  Miftahuddin, MA. selaku 

pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan kesabaran dan 

selalu mengarahkan penulis, dan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

6. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis selama 

masa studi. 

7. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 

kemudahan dalam administrasi. 

8. Bapak Ramunas, Zainal, dan Rusli, Amd, Aditia, Herbi selaku pembimbing 

selama di PT. Asian Agri yang telah membantu peneliti dalam memperoleh 

informasi dalam penyelesaian skripsi. 
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9. Bapak Maihendri, ibu Fitra Linda selaku orang tua angkat sekaligus calon 

mertua penulis, dan Septiana Meifil, Ghalik Gurahman selaku saudara angkat 

sekaligus saudara ipar, dan Edo Ramadhan selaku calon pendamping hidup 

yang telah menyemangati, dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi. 

10. Teman main sekaligus teman seperjuangan dari semester satu sampai 

semester akhir yaitu: Tina malinda, Poolan devi, Desy novianty,  Intan 

munawarah dan Siti mahmudah, yang telah memberi semangat dalam 

mengerjakan skripsi.  

11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Bimbingan Konseling Islam konsentrasi 

karir dan industri angkatan 2014 yaitu inayah hikmah, Rizqi Ainursari, Megi 

Hartati, Yulia Erdi, Febri Helmi, Akbar Nates, Zamharir Munawar, Defitri, 

Polan Devi, Tina Malinda, Desy Novianty, Deplio Sari, Melia Warni, 

Mahadi, Al Hakim, Darmanto, Veni Ramadona, Intan Munawarah, Dewi 

Awista Kartikaratna, Siti mahmudah, Muhammad suhadi, Wahyu restia fandi, 

Rifki cahyo, Jufri may gutama dan seluruh teman Bimbingan konseling islam 

angkatan 2014 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga kita 

semua selalu dalam lindungan Allah SWT. 

12. Sahabat teman-teman KKN penulis  angkatan ke-41 desa subarak kecamatan 

gunung sahilan kabupaten kampar yang telah memotivasi penulis. 

13. Keluarga kecil peneliti Istiqomah, Fajar Ayu Ningrum, Endang yaroh, Tri 

Mulya Ningrum, Desi wijayanti, Nurafni Reza, Iis sholehati, Siti Mae Saroh 

dan Dian Maya Sari yang telah menyemangati serta memotivasi penulis 

dalam penulisan skripsi. 
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14. Teman seperjuangan dari seminar proposal sampai  skripsi Wahyu Restia 

Fandi, dan Aggi Saputra yang telah menyemangati dan memotivasi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

15. Teman seperjuangan sidang munaqasah Inaya Hikmah dan Muhammad 

Hanafi yan telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi penulis. 

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga semua 

bantuan baik secara lansung maupun tidak lansung akan bernilai ibadah dan 

mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak sebagai perbaikan dimasa akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 

memberikan banyak manfaat kepada yang membacanya. Amin ya robbal ‘alamin. 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Pekanbaru, 22 Juli  2018 
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