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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum.Wr.Wb 

 Alhamdulillahirabbil ‘alamin sedalam syukur dan setinggi puji penulis 

ucapkan atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan Rahmat 

dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ 

ANALISIS KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSEO) RAYON 

BAGAN SIAPI API. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis haturkan 

kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam 

kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. 

 Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Sosial pada 

jurusan Administrasi Negara di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru. 

 Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan 

dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati 

penulis mengucapakan terimakasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya 

kepada : 

1. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku ketua jurusan Administrasi Negara 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Ibuk Weni Puji Astuti, S.Sos, M.Si selaku sekretaris jurusan Administrasi 

Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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4. Bapak Afrinaldi Rustam, M.Si selaku Pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

5. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan sumbangan pikiran dan saran kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran dan 

ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku kuliah. Serta seluruh 

karyawan/pegawai yang telah membantu dan melayani penulis dengan 

baik. 

7. Bapak/ibu Kepala Tata Usaha beserta staf, yang telah banyak membantu 

dan mamberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Manajer PT. PLN (Perseo) Rayon Bagan Siapi api dan juga karyawannya yang 

telah banyak membantu memberikan data dan informasi sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

Untuk Yang Terspesial : 

1. Yang teristimewa dan tercinta buat kedua orang tua saya yang tidak 

pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan saya 

yaitu Ayahanda SUDARNA PUTRA  dan buat Ibunda SURAIYA, yang 

telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan 

senantiasa memberikan saya semangat dalam bentuk apapun yang sangat 

berarti bagi saya, serta doanya yang tulus untuk saya mudah-mudahan 
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setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahalamu 

menuju surga. 

2. Buat Kakak, Abang Ipar dan Adikku tercinta dan tersayang SINTHIA 

WAROKA, ILHAM AMIN, HERMAYA SARI dan ARDI WINATA 

yang selalu mendo’akan serta memberiku dukungan dan semangat serta 

memotivasikanku untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua adikku 

juga meraih keberhasilan. 

3. Untuk teman teman terbaik ku : Tetty, Rizka, Nopita, Meisi, Adisti, Reda, 

Jira, Ganda, Reksi, Miftah, Nindy, Dali, Dona, Putri, Mutri, Sarah, Rahmi, 

Fiona, Mutia Y, Rissa, Resi, Mola, Mutya S, Tifa, Hasbi, Weli, Pendi, 

Iwan, dan buat teman teman ANA B serta semua teman temanku yang 

tidak bisa aku sebutkan satu persatu. 

4. Dan seluruh objek penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk 

terlibat dalam penelitian ini. 

Akhir kata, Jazakumullah khairan katsira. Semoga ALLAH SWT membalas 

semua perhatian dan kebaikan mereka yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum.Wr.Wb 

Pekanbaru, 23 Maret 2017  

Penulis 
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