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KATA PENGANTAR 

 


 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T  karena dengan 

rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta 

akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada 

baginda besar yaakni Nabi Muhammad S.A.W, seorang reformasi sejati dalam 

sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban yang telah membawa dari zaman 

kegelapan hingga terang benderang seperti saat sekarang ini. 

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul : “EFEKTIFITAS PENILAIAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP 

KEPUTUSAN PROMOSI, DEMOSI DAN MUTASI PADA DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU MENURUT 

EKONOMI SYARIAH ”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai 

skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Ekonomi (SE) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada: 

1. Ayahanda Agus Salim dan Ibunda tercinta Rosma yang selalu mencintai 

dan menyayangi penulis sepenuh jiwa dan raganya, orang tua dan 

motivator yang luar biasa serta rela mengorbankan segalanya demi 
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kebahagiaan dan masa depan penulis baik secara moril maupun materil. 

Dan juga kepada Abang dan Adek dan juga sahabat yang penulis cintai 

yang memberikan semangat dan motivasi, sehingga terselesaikan skripsi 

ini. 

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Pembantu 

Rektor I, II, dan III. 

3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag,  selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau beserta Pembantu Dekan I, II, dan III. 

4. Bapak Bambang Hermanto, M. Ag, selaku Ketua jurusan  dan juga 

Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam. 

5. Bapak Syamsurizal selaku Penasehat Akademis 

6. Bapak Dr. Junaidi Lubis M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan 

kritikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi 

ini dengan baik. 

7. Bapak dan Ibu dosen serta semua civitas akademik yang telah memberikan 

jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Seluruh teman-teman EI terutama EI A angkatan 2013, BEM FASIH 2013, 

dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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Akhirnya kepada Allah SWT jualah segala kemuliaan dan kebesaran, serta 

selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan dapat membantu bagi yang membutuhkan. Aamiin. 

Pekanbaru, 06  Agustus  2018  

Penulis, 
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