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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alaikumWr. Wb 

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat 

taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi dengan 

judul “Hubungan Prestasi kerja Terhadap Pengembangan karir karyawan PT. 

Indah kiat Pupl And Paper Desa perawang Barat kabupaten Siak Provinsi 

Riau”,shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam nabi 

Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis 

menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam 

memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung 

maupun tidak langsung hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari 

dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan 

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis curahkan kepada: 

1. Kedua orangtuaku. Ayahanda Tercinta Mafrizal, Ibunda Tersayang Sariyani 

(Almarhumah) yang telah memberikan doa terbaik, curahan kasih sayang serta 

motivasi dan dukungan baik moril maupun materil. Kepada Abang-abangku 

Dedi Putra, Ilham, Terimakasih telah memberikan kasih Sayang, Perhatian, 

Motivasi, dan dukungan baik Moril maupun Materil. Kepada Adik-adikku 

Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang kucintai Terimakasih 

untuk semangatnya selama ini. Semoga Semuannya senantiasa dalam 

lindungan serta ampunan Allah SWT.  

2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Dr. YasrilYazid, MIS selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Zulamri,MA selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam dan 

Listiawati,M.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan Konseling Islam yang 

telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani 

pendidikan. 

5. Rahmad, M.Pd selaku pembimbing I danMiftahuddin, M.Ag selaku 

pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Terkhusus kepada  

Dra.Silawati,M.Pd yang telah banyak memberikan masukan selama penulis 

menyelesaikan penulisan skripsi. 

7. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan SyarifKasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 

kemudahan dalam administrasi. 

8. Sahabatku Fitriani, Nofita Warman, Eviana Asriati, Pipi Arina Ningsih, Ade 

Soraya, Anugrah Siregar, khoirul Akbar, Alpira Bin Riduwan, Randi 

Setiawan, Fauzi Putra raminka, Mustofa,Robi Darwis, terimakasih untuk 

kebersamaanya selama ini yang selalu mengingatkan,memberikan motivasi,  

dan selalu memberiku support sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.  

9. Sahabatku Nikmat Manulang, Eva Bulan, Terimakasi telah memberikan 

dukungan dan semangat untuk selalu berjuang agar dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini.  
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10. Terkasih dan yang Tersayang, Fadly Sukri Daulay Terimakasih selalu ada 

bersamaku dalam suka maupun duka, selalu memberikan motivasi dan 

semangat agar dapat berjuang tanpa mengenal kata menyerah hingga saya 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

11. Seniorku tercinta Afrida Yanti S.Kom.i, Zulfahmi S.Kom.i penulis 

menghaturkan terima kasih yang agung. Kakak adalah orang yang sabar 

memberikan bimbingan, masukan, arahan dan saran serta motivasi sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

12. Teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan Konseling Islam angakatan 

2013/2014 Terkhusus Kelas BKI Karir dan Industriserta Kelas BKI Keluarga 

dan Masyarakat, yang telah menjadi bagian terindah dalam cerita di kampus 

tercinta ini, yang saling menyemangati dalam kebersamaan untuk dapat 

menyelesaikan studi di UIN SUSKA RIAU. 

13. Teman-teman Kkn Desa bantaian Bagan Siapi-api; Devi Safitri, Nila rizki 

pengabean, Alpira, Yeni Safrida, Junaidi, Mira, Risna, Zulmaisra, Yogi, Nia, 

Tari. Terimakasih telah menjadi keluarga baru yang berbagi pengalaman 

dikala susah maupun senang.  

14. Seluruh keluarga besar Dinas Sosial Provinsi Riau terimakasih untuk 

pengalaman berbagi ilmu didalam menghadapi dunia kerja yang mendatang.  

15. Sahabat SMA Putri Ariesca Utami, Annisa Ranie, Isti Novia Kasih, 

Lheonaricci, terimaksih untuk semangat dan saran-saranya yang menjadikan 

motivasi untuk penulis. 

16. Bapak Komsu Simora dari PT.Indah Kiat selaku pimpinan sesi Pwm2 serta 

segenap karyawan/i yang telah bersedia berpastisipasi mengisi kuesioner 

penelitian. 

17. Seluruh keluarga besar TK PGRI  
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18. Seluruh keluarga besar SDN 005 Tualang 

19. Seluruh keluarga besar SMPN 3 Tualang 

20. Seluruh keluarga besar SMAN 3 Tualang  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan.Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak.Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk 

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.Amin yaa Rabbal ‘Alamin. 

Wassalamu’alaikumWr.Wb. 

Pekanbaru, 9 Maret 2017 
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