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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan 

salam tidak lupa dihanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa 

umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan moral kealam yang penuh dengan kedamaian 

dan kebaikanya itu islam yang kita rasakan sampai sekarang ini. 

 Dalam kesempatan ini penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. 

PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN TERANTAM KECAMATAN TAPUNG 

HULU”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

strata I (SI) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, 

bimbingan,motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau. 

2. Bapak Dekan Dr. Mahendra Romus SP, M.Ec, serta wakil Dekan I, II dan III. 

3. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM. Ak, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

terimakasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan. 
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4. Ibu Mahyarni, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah  banyak meluangkan 

waktu, mengarahkan dan member saran serta solusi selama menyelesaikan penelitian. 

5. Ibu Qomariah SE, M.SI selaku penasehat akademis yang banyak memberikan bimbingan 

penulis dibidang kademis. 

6. Ibu penguji I dan penguji II yaitu ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si dan ibu Astuti 

Meflinda, SE, MM yang telah membantu menyelesaikan sidang skripsi. 

7. Bapak/Ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Syarif Kasim Riau sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang 

baik dan bernilai. 

8. Kepada Bapak Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan 

Tapung Hulu beserta karyawan yang selalu memberikan kemudahan bagi penulis dalam 

memperoleh data yang digunakan dalam penelitian . 

9. Teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda Teguh dan Ibunda Tusinah yang telah 

melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai 

pada perguruan tinggi dengan sabar dan penuh pengorbanan mendampingi serta 

memberikan doa dan harapan dengan penuh perjuangan hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Untuk keluarga besar penulis yang tercinta yaitu Mbah Yatun, Kak  Eka Sri Mulyani 

Amd.Keb & Bang eka Prima Syamsir, adek Mey Abrian Pratiwi , keponakan  tersayang 

Aghna Chieka Syafitri, adek angkat Rahayu dan tetangga semua yang ada di Desa 

Boncah Kesuma yang selalu mendukung, momotivasi  dalam penulisan skripsi ini. 

11. Untuk calon imam  penulis Muhammad Iqbal dan Keluarga baru penulis Bapak Fatullah, 

Ibu Kalimah , dan keluarga  yang lain yang tidak disebut satu persatu yang telah 

memberikan dukungan dan do’a sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 
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12. Untuk pemerintahan Desa Boncah Kesuma yang telah membantu dan mempercayai 

orang tua penulis untuk melancarkan segala urusan dalam perkuliahan. 

13. Untuk kawan kontrakan sekaligus keluarga Mustamindo Blok E NO. 7 yaitu Dewi 

Sartika, Sri Yuliani, Nur Aini WulanSari, Ani Andini, Widiyanti, Elvi Hariyanti, dan 

Ella Dewita yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas 

skripsi ini. 

14. Kepada kawan-kawan Manajemen seperjuangan Paradilla Santi, Virza Ofti Eliandari, 

Suci Andilla, Mustikawati, Dian mediana,Nelyati, Yuli, Mas Suasono dan lain-lain.   

15. Rekan-rekan jurusan Manajemen khususnya Manajemen F dan MSDM C angkatan 2013, 

serta teman-teman KKN Desa Koto Tandun (Langgak) tahun 2016 serta teman-teman 

sejawat yang tidak bisa ungkapkan satu persatu yang telah membantu  penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

16. Kepada kawan-kawan SMA Negeri 1 Tandun yaitu Dewi Sartika, Ernawati, Ismawati, 

Yuyun Darmawai, Suci Aditya, Retno Wulan Anggini, dan Nurhasanah Hasibuan. 

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan 

skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya 

ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan  di masa yang 

akan datang, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal 

Alamin. 

Pekanbaru, 24  Juli  2017 
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