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KATA PENGANTAR 

ِحيمِِ   ْحمنِِِالرَّ  بِْسمِِِللاِِِالرَّ
 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin puji syukur kita panjatkan kepada Sang 

Maha Agung dan Maha Tinggi, Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, hidayah 

serta inayah-Nya sehingga penulis dapat skripsi ini yang berjudul “Pengaruh 

Pendidikan Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru”.  

Dalam penulisan skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna, hal ini 

dikarenakan keterbatasan pengalaman, kemampuan dan pengetahuan yang ada 

pada diri penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis 

menerima kritikan dan saran guna memperbaiki skripsi ini. 

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud memenuhi syarat ujian oral 

comprehensive guna memperoleh Starata 1 di Program Studi Manajemen, 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu 

dan memotivasi penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor  Universitas 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Dan 
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selaku pembimbing skripsi yang telah membantu dan mengarahkan 

penulis dalam penyusunan skripsi. 

3. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak, CA selaku ketua jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Trian Zulhadi, SE, M.Ec selaku Penasehat Akademis yang telah 

banyak membantu nasehat selama masa perkuliahan 

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama 

perkuliahan karyawan serta karyawati Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Sosial, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas 

bantuannya. 

6. Terutama buat keluarga tercinta, Ayahanda Azwir, Ibunda Fatmayulis, 

kakak tercinta Indah Winanda Widya Putri, S.Pdi, adik tercinta Cherry 

Trievrinda dan Sahabat saya Emil Zola, SE, Jaka Silka, SE, Abdil 

Husaini, SE yang telah banyak berkorban moril dan materil, dan 

banyak memberikan motivasi, semangat serta doa sehingga saya bisa 

menyelesaikan perkuliahan ini. 

7. Buat seluruh teman-teman seperjuangan Manajemen Angkatan 2012 

yang bersama-sama berjuang selama masa perkuliahan ini. 

Kepada pihak pihak yang telah disebutkan di atas, semoga Allah 

memberikan balasan yang sitimpal bahkan lebih banyak lagi. Teriring doa 

semoga mereka senantiasa mendapatkan curahan kasih saying-Nya baik di 

dunia maupun di akhirat. Amien  
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Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tentunya dalam penyusunan 

skrupsi ini tidak luput dari berbagai kesalah. Oleh karena itu kritikan dan 

masukan dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan. Selain itu 

harapan besar dari penulis bahwa penyusunan hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi siapapun yang membaca. 
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