
vi 
 

KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللاه

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil alamiin, wabihii nastaiinu ala umuruddunya 

waddiini. Wassalatuwassalamu ala khatimul anbiyai walmursalin, wa alaa alihi 

wasahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

serta nikmat yang tak terhingga, yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam 

penyelesaian studinya. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda 

Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari kegelapan menuju kepada 

cahaya yang terang benderang.  

Skripsi dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Multiguna Precast 

Mandiri Rimbo Panjang”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk 

memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada 

Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan  

skripsi ini. Yang paling utama penulis ucapakan terima kasih tak terhingga kepada 

Ayahanda Keteng dan Ibunda Yulinar, orang tua yang telah memberikan kasih 

sayangnya berupa bimbingan, nasihat, semangat serta doa yang tak bosan mereka 

uraikan mengiringi disetiap langkah penulis. Terimakasih atas pendidikan hidup 

dan pengorbanan yang telah mereka dedikasikan dengan ikhlas kepada penulis. 
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Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat-Nya. 

Juga kepada keluarga besar atas segala doa dan perhatiannya untuk keberhasilan 

penulis. 

Tak lupa pula, terselesaikannya skripsi ini juga berkat dukungan yang 

penulis peroleh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM. Ak, Ca dan Irien Violinda Anggriani, SE, 

M.Si selaku pimpinan dan sekretaris Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Ermansyah, SE, MM sebagai Penasehat Akademik Penulis selama 

kuliah. Terima kasih atas motivasi dan bimbingannya untuk kemajuan dan 

pengembangan diri penulis. 

5. Ibu Henni Indrayani, SE, MM selaku dosen pembimbing dan yang telah 

meluangkan waktu dan dengan kesabaran memberikan bimbingan kepada 

penulis. 

6. Bapak dan ibu dosen-dosen Manajemen S1 yang telah menyumbangkan 

ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah. 



viii 
 

7. Seluruh staf akademik fakultas dan pegawai Jurusan Manajemen yang telah 

berjasa dan kontribusinya yang tak bisa terlepaskan bagi segenap mahasiswa 

jurusan Manajemen. 

8. Kepada pimpinan dan karyawan PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo 

Panjang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

9. Kepada adik-adikku tercinta Yeyen iswani dan Yogi Fadilah yang telah      

memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

10. Kepada teman Kos tercinta, Desy Eka Sari dan Neni Fitriani yang selalu 

menemani, membantu dan sebagai tempat shering penulis. 

11. Kepada sahabat tercinta Rumita Sari, Siti Nur Khasanah, Yunelsa Wahyu 

Nurjanah, Annisa Mardiah, Tengku Rafli Sahnara, Ardan Wahyu Parensa, 

Fajar Budiantono, Mahmuudi Syahputra, Agung Diklatyo Nugraha, dan Arif 

Rahman Hakim  yang telah banyak membantu, memotivasi dan mendo’akan 

yang terbaik serta terimakasih atas segala kebersamaan yang  diberikan 

kepada penulis. 

12. Teman-teman MSDM angkatan 2013 terkhusus MSDM C yang telah 

membantu baik moril maupun materi selama di perkuliahan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

doa dan bantuannya untuk semua pihak yang tidak sempat disebutkan, Semoga 

Allah SWT senantiasa membalasnya dengan nikmat yang jauh lebih besar. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya skripsi ini tidak 

terlepas dari kekurangan-kekurangan dan keterbatasan penulis dalam menyusun 

skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan sikap terbuka menerima kritikam dan 

masukan yang bersifat membangun demi proses pembelajaran dan pengembangan 

bagi penulis dalam membuat karya tulis di masa depan. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi seluruh pembaca, sekecil apapun pelajaran yang dapat mereka 

petik dalam skripsi ini, Amin ya rabbal alamiin.. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Pekanbaru, 11 Juni 2017 
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