KATA PENGANTAR

   
Dengan penuh rasa syukur serta tunduk dengan penuh keikhlasan penulis
lafazkan dari hati yang paling dalam kepada Allah SWT yang terus memberikan
kepada kita kesempatan dan peluang untuk dapat mengecap indahnya pendidikan di
dunia ini sebagai bekal kita di akhirat nanti. Semoga dengan rahmat dan hidayah-Nya
kita masih tetap mampu bersyukur serta mampu menjalani tugas kita sebagai manusia
di dunia ini. Dengan segala kekuasaan dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT
serta berkat rahmat dan kasih sayang Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan
skripsi ini dengan begitu banyak cobaan yang membuat penulis sadar akan kekuasaan
Allah SWT, dengan perjalanan yang begitu panjang akhirnya sampailah pada suatu
titik awal yang mana penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis
Pengaruh Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja Di Sekretariat Dinas Sosial
dan Pemakaman Kota Pekanbaru” semoga apa yang diharapkan dalam skripsi ini
dapat terealisasi dengan baik dan benar.
Shalawat serta salam tidak lupa kita lafazkan kepada kekasih Allah yaitu
Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat
disegani oleh sahabat maupun musuh-musuhnya. beliau juga merupakan figure yang
wajib di contoh bagi pemimpin-pemimpin muda serta kaum intelektual muslim.
Tidak terasa hampir empat tahun sudah penulis melaksanakan pendidikan di
perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau ini, kenangan demi
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kenangan sudah penulis lewati dengan beraneka ragam ujian dan cobaan, oleh karna
itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih serta
penghargaan yang begitu mendalam kepada semua makhluk ciptaan Allah yang
senantiasa mendampingi penulis dalam keadaan suka maupun duka, ucapan
terimakasih serta penghargaan yang mendalam penulis peruntukan yang pertama
kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Sultan
Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I,II,III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibuk Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris jurusan Administrasi
Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Penasehat Akademis,
terimakasih atas waktu, nasehat dan masukkan yang diberikan kepada penulis
selama masa perkuliahan ini.
6. Bapak Mummar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Konsultasi yang selalu
memberikan masukkan dan saran tanpa lelah dan penuh kesabaran.
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7. Bapak Mashuri, MA selaku Pembimbing terimakasih pak untuk masukkan
dan saran nya tanpa lelah membimbing penulis dan selalu meluangkan
waktunya dan penuh kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi
ini.
8. Ayah dan Ibu tercinta Rusdi dan Asmayanti, terimakasih ayah dan ibu yang
selama ini telah memperjuangkan pendidikan Dian sampai di tingkat
pendidikan perkuliahan ini, ibu ayah selalu memberikan semangat dan
motivasi agar Dian segera menyelesaikan kuliah ini untuk masa depan yang
indah kelak. di saat Dian merasa lelah untuk memperjuangkan pendidikan ini.
tapi Dian tidak ingin menyerah begitu saja karna Ayah dan Ibu tidak pernah
menyerah untuk memperjuangkan pendidikan Dian, tetesan keringat Ayah dan
Ibu akan selalu Dian Ingat sepanjang hidup Dian, jasa Ayah dan Ibu tak akan
mampu Dian balas, tapi Dian berjanji akan memberikan yang terbaik untuk
Ayah dan Ibu. dan Dian berjanji akan berusaha untuk menjadi anak yang
sholehah seperti Ayah dan Ibu inginkan, selalu doakan Dian ya yah bu, agar
yan bisa bahagiakan kalian kelak. terimakasih Ayah dan Ibu semoga
perjuangan kalian mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT.
9. Buat kakak, abang dan adik-adik ku tersayang Mega Srilasandi, Reni Juwita,
Bobi Chandra, Rina Oktavia dan Ari Eko Putra yang telah menjadi motivasi
bagi Dian untuk tetap berjuang, dan selalu memberikan semangat terimakasih
kakak, abang dan adik-adiku atas dukungan nya.

iv

10. Kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan di Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru beserta petugas/ pegawai yang selalu membantu
dan memberikan informasi, data-data kepada penulis yang berhubungan
dengan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
11. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan-karyawati yang telah membantu selama
penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Untuk Mama Esrohana, S.Pd dan Ayah Busari Muslim, S.Sy yang selalu
mendoakan dan memberikan Motivasi untuk yan, yan sayang kalian berdua
seperti yan menyayangi ibu dan ayah yan sendiri. Terimakasih untuk segala
kebaikan mama dan ayah, semoga kebaikan kalian berdua di balas oleh Allah
SWT.
13. Sahabat-Sahabat penulis yang selalu membantu dan memberikan motivasi
Silvi Rafika Yuli, Dhea Autari Pratiwi, Rindy Priscilya, Wanti Yulia Astri,
Rizka Mulya, Trya Vika Sari, Wulandari Rahmadani dan tidak bisa saya
sebutkan satu persatu namanya.
14. Dan kawan-kawan seperjuangan Ana G angkatan 2013 yang telah berjuang
sama-sama dengan penulis untuk VIII semester ini dan juga untuk sahabatsahabat KKN yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan keikhlasan
yang diberikan kepada penulis selama ini sehingga skripsi dapat terselesaikan.
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Dengan penuh kerendahan hati dan keihklasan penulis menyampaikan bahwa
dalam penyusuan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, dari itu,
penulis memohon maaf atas segala sesuatunya. Bagi pembaca yang budiman semoga
skripsi ini memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.
Pekanbaru,

April 2017

Penulis

Dian Puspita Sari
11375204096
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