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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahhirhabbil’alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan 

kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

 “PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA 

BAGIAN HUMAS DIKANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

BENGKALIS” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 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 figur 

yang wajib di contoh bagi pemimpin-pemimpin muda serta kaum intelektual 

muslim.  

Kenangan demi kenangan sudah penulis lewati dengan beraneka ragam ujian 

dan cobaan, Adapun proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

moril maupun materil. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih 

yang setulus tulusnya atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi kepada : 

1. Kedua orang tua, Bapak  A.Rahman S.S. dan ibunda Ratna terimakasih 

selama ini memberikan Motivasi dan jasa baik moril maupun materil yang 
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tak kenal lelah serta kasih sayangnya yang tiada terkira dalam 

membesarkan dan mendidik penulis, segudang jasa yang tidak akan pernah 

terbayar dengan apapun. Terimakasih sekali lagi untuk orang tua tercinta 

mamak dan bapak semoga perjuangan kalian mendapatkan tempat yang 

mulia disisi Allah. 

2.  Orang- orang terdekat Dody As’ari, Neli Yusro, Tya Shafira, yang selalu 

memberi semangat dan ikut berperan dalam membantu penulis, serta 

support yang luar biasa, terimakasih atas segalanya. 

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

Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Wakil Rektor. 

4. 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. 

5. Bapak Rusdi S.Sos, MA selaku ketua jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Ibuk Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP, selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, semoga jurusan 

menjadi jurusan yang terbaik. 

7. Ibuk Irdayanti S.IP, MA selaku Penasehat Akademis, terimakasih atas 

waktu, nasehat dan masukkan yang diberikan kepada penulis selama masa 

perkuliahan ini. 
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8. Bapak Mashuri MA, selaku Dosen Konsultasi Proposal yang selalu 

memberikan masukkan dan saran tanpa lelah telah membimbing penulis 

dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya. 

9. Bapak Ibuk Devi Deswimar S.sos. M.si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

tanpa lelah telah membimbing penulis dan meluangkan waktunya sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

10. Kepada Kepala Kantor dan Pegawai Pada Bagian Humas Sekretariat 

Daerah Bengkalis yang selalu membantu dan memberikan informasi 

kepada penulis yang berhubung dengan penelitian ini yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu-persatu. 

11. Buat Gustina, Mike Paradila oktavia, elita, fitriana, iis susilawati, vita 

anggraini, terimakasih banyak saya ucapkan yang selalu memberikan 

saran, masukkan, semangat dan membantu sehingga bisa menyiapkan 

skripsi ini. 

12. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan-karyawati yang telah membantu 

selama penulis menempuh pekuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. 

13. Kepada teman- teman KKN kecamatan siak kecil desa sepotong, 

terimakasih untuk dukungan nya selama ini dan memberikan semangat dan 

mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Kawan-kawan seperjuangan ANA H Angkatan 2013 yang telah berjuang 

bersama-sama dengan penulis untuk VIII semester ini dan juga sahabat-

sahabat KKN yang telah memberikan dukungannya. 
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15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

membantu penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan 

keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini sehingga skripsi dapat 

terselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

sebab dalam kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik disegi tulisan 

maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interprestasi yang diberikan. 

Untuk itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan 

penulisan lainnya nanti. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan 

dalam bidang sistem informasi serta dapat memberikan kontribusi yang berarti 

yang berkaitan dalam pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai  

Pekanbaru,  Mei  2017 

Penulis 

 

 

 

Nurwathni  

11375204765 

 

 


