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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulilah, segala puji sedalam syukur hanya kepada tuhan yang hak 

untuk disembah, tuhan yang tidak beranak dan diberanakkan, tuhan yang tidak 

menyerupain apapun, tuhan nya jin dan manusia, tuhan semesta alam Allah SWT. 

Berkat rahmatnya lah alam semesta ini ada, karna pemurah dan penyayangnya lah 

manusia hidup dan dihidupkan, karna ampunannya lah Nabi adam as, sampai 

umatnya Nabi Muhammad Saw saat kita sekarang ini masi dalam keselamatan 

dan ampunan, sehingga masi mendapat cahaya petunjuk melalui kitab-kitabnya 

yang diturunkan melali nabi-nabi utusannya. Shalawat serta salam selalu terucap 

dari mulut dan hati yang selalu merindu kepada junjungan alam nabi besar, nabi 

terakhir dari seluruh nabi, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Allah humma 

sholi ala saydina muhammad wa’ala ali muhammad, assalamualaika ya 

Rasullulah, assalamualaika ya habbibullah, assalamualaika ya Nabi Allah. 

 Penulisan skripsi ini diselesaikan guna untuk melengkapi tugas akhir 

program S1 Jurusan Manajemen konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Adapun judul sekripsi saya ini adalah “PENGARUH BUDAYA 

ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 

TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN 



iii 
 

NUSANTARA V DI PEKANBARU”. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan, masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan 

dalam penulisan dan aspek lainnya. Sehingga penulis mengharapkan koreksi yang 

membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Ilmu pengetahuan sangat luas dan tidak terbatas, semakin masuk kita 

kedalam lingkungan keilmuan, maka akan semakin jelas kesempurnaan dan 

ketidak terhinggaannya. Setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu disebutkan 

dalam hadits “setiap muslim wajib hukumnya menuntut ilmu baik itu laki-laki 

maupun perempuan”. Sabda Nabi Muhammad yang lain, “barang siapa 

menginginkan perkara dunia wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang 

ingin selamat dan bahagia di akherat, wajiblah ia mengetahui ilmunya juga, dan 

barang siapa yang menginginkan keduanya wajiblah ia memiliki kedua ilmunya. 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Pada intinya tujuan kita mencari dan menuntut ilmu adalah mencari 

kebenaran yang Hakkiki, kebenaran sejati. Sehingga dengan ilmunya dia akan 

semakin tunduk dan taat kepada tuhannya layaknya padi yang semakin tua ia 

semakin merunduk bukan seperti pakis semakin besar ia samakin melebarkan 

daunya. Sejatinya ilmu yang barokah adalah ilmu yang bisa membawa 

kebahagiaan dunia hingga akhirat bagi pemiliknya, entah apapun itu jenis 

pengetahuannya asalkan ia membawa kebaikan di muka bumi bukan malah 

membuat kehancuran di buminya Allah. 
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Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat : 

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

Sultan Syahrif kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial, serta wakil Dekan I, II dan III yang telah memberikan bantuan 

kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

dan ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si sebagai sekretaris jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

4. Bapak Endrianto Ustha, ST, MM selaku pembimbing skripsi, sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.. 

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang 

telah dengan Ikhlas mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada 

almamater ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian dan akan saya 

amalkan ilmu yang selama ini kalian ajarkan agar menjadi amal jariah untuk 

kalian. 

6. Civitas Akademika fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negri 

Sultan Syahrif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi 

penulis. 

7. Pemimpin serta Staf dan seluruh Karyawan PT Perkebunan Nusantara V di 

pekanbaru yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 
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Dengan tunduk dan Kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan 

terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang pengaruh 

dalah kehidupan penulis. 

1. Yang sangat kucintai dan kuhormati, Ayahandaku Suhadi dan Ibundaku 

juliani, aku tidak tau lagi apa yang bisa ku berikan pada kalian. Kalaupun ada 

suatu saat yang bisa ku beri tidak akan bisa menadingi apa yang selama ini 

kalian beri kepada anak kalian ini. Bapak terimakasih engkau telah 

mengajarkan kesabaran dan kerja keras, teladan mu akan selalu menjadi 

pedoman hidupku, mamak berkat didikanmulah anakmu bisa menjadi seperti 

ini aku meminta satu hal yang jangan pernah engkau lupakan yaitu do’a dan 

ridho mu. Semoga Allah memberi yang terbaik untuk ku dan kalian. 

2. Adiku Suci Anisa, seluruh keluarga besar yang tidak bisa di sebutkan 

namanya satu persatu, terimaksasih atas dukungan nya salama, berkat doa 

keluarga semua penulis bisa menyelesaikan studi nya. 

3. Dengan tunduk penuh adab saya sampaikan kepada guru-guru yang telah 

banyak mengajarkan penulis tentang arti kehidupan, kepada kakek mesman 

guru yang tidak mau di sebut guru, orang yang menyembunyikan dirinya dari 

dunia, Ustd Saleh Nur, Ustd Dr.Iskandar Arnel, terimakasih atas ilmu dan 

hikmah-hikmahnya. 
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4. Rekan-rekan dari Yayasan Muara terimakasih atas dukungannya salama 

ini,sapulidi center dan sahabat Uin Suska Mengajar terimakasih sudah mau 

berjuang bersama, Reza fahlevy, Mahmud Hibatul Wafi, Sri Bintang Gita 

Sugama, dan seluruh sahabat-sahabat semuanya yang tidak bisa di sebutkan 

namanya satu persatu. 

5. Untuk seluruh Rekan-rekan yang telah banyak membantu penyelesaian 

skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu. 

Kepada seluruh pembaca penulis mohon maaf yang mana mungkin dalam 

pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penulisan 

maupun dalam menganalisa permasalahan yang terjadi. Melihat dari pada 

kekurangan tersebut penulis juga mengharapkan kritik dan saran pembaca yang 

bisa membangun kebaikan dan pengembangan keilmuan selanjutnya.. 

Ketika ada sesuatu yang terfikir dibenak kita, lalu hal itu baik dan menjadi 

keyakinan dihati kita, maka amalkanlah, sifatilah dan lakukanlah karena bisa jadi 

itu pemikiran, ide atau konsep yang diberikan Allah kepada hambanya yang bisa 

jadi itu jalan dari Allah untuk mengangkat derajat hamba-hambanya. Saya bisa 

menyelesaikan ini karna mendapat petunjuk dari Allah lalu saya renungi dan 

karna ini baik menurrt akal dan hati saya maka saya lakukan, saya amalkan dan 

saya perbuat. 
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 Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua khususnnya 

pada disiplin ilmu yang sama. Segala-galanya adalah izin Allah apabila Allah 

tidak menghendaki sesuatu terjadi maka tidak akan terjadi. Hamba serahkan diri 

ini hanya kepadamu ya Allah hamba mohon yang terbaik di sisimu. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Pekanbaru, 04 juni 2017 

Penulis  
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