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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur kepada Allah swt atas rahmat dan karunia yang diberikan-nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH MOTIVASI TERHADAP 

SEMANGAT KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. SARI LEMBAH 

SUBUR KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN”. 

 Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad 

SAW karena atas berkat dan rahmatnyalah kita semua dapat merasakan zaman yang serba 

berilmu dan teknologi yang kita rasakan sekarang ini. 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

Gelar Sarjana Lengkap pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya, untuk itu 

penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

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

berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta A.Kari, S.Pd. dan Ibunda Zaimaniar yang telah bersusah 

payah membesarkanku, mendidik, dan memberikan kasih saying yang tulus serta 
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memberikan dorongan moril, materil, dan doa sehingga penulis bias menyelesaikan 

jenjang  pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai bias menyelesaikan jenjang 

pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih abang- abangku Abdul Kamarruzaman 

S,Sos. Abdul Kamarrizal S.Pd.I. dan adik- adikku Abdul Rahmad Mahmudi dan 

Muhammad Al Amin, serta sanak famili yang memberikan dukungan. Mudah-mudahan 

do’a dan cita-cita yang kita minta untuk kita semua di kabulkan ALLAH SWT “Amin”. 

2. Bapak Mahendra Romus, SP. M. Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

3. Bapak Rusdi, S,Sos, MA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

4. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru. 

5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. selaku penasehat akademis yang selama ini selalu 

memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. 

6. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si dan Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku 

penguji I dan II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 
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9. Kepada Bapak Taufik pimpinan PT. Sari Lembah Subur kecamatan Pangkalan Kuras 

kabupaten Pelalawan. 

10. Seluruh responden yang telah rela meluangkan waktu untuk penulis, terima kasih atas 

kerjasamanya. 

11. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara yang telah banyak memberikan 

kenangan selama dibangku kuliah, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga suatu saat kita dapat berkumpul lagi. 

12. Serta teman seperjuangan Lepi, Bob, Putra, Nanda, Dwi, Joel, Rahman atas  suport 

nya, selama ini, do’a dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

13. Buat komunitas Fans club Madridista Pekanbaru yang memberikan motivasi kepada 

penulis saya ucapkan terima kasih. 

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan masih jauh 

dikatakan sempurna, oleh karena itu kritik dan saran saya terima yang sifatnya membangun dari 

semua pihak, semogas kripsi ini bermanfaat buat kita semua, akhiru kata saya ucapkan 

Wasalamualaikum, Wr.Wb 

 

                                                                                                                      Pekanbaru, Juni 2017 

                                                                                                                                 Penulis 

 

 

                                                                                                                   MUHAMMAD RIDHO 


