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KATA PENGANTAR

Asalamualaikum, wr.wb

Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah

SWT, yang senantiasa memberkan rahmat dan hidayahnya kepada sipenulis dan

atas izin-Nyalah sehingga penulis dapat menyesuaikan penyusunan skripsi yang

berjudul Hubungan Burnout dengan Kesejahteraan Psikologis Pada

Karyawan. Sekripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar

sarjana program studi strara 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Psikologi Universitas

Islam Riau.

Dalam pelaksanaan penyusunan sekripsi ini penulis menyadari bahwa

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun

tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati

ingin mengucapkan rasa trimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas

Islam Riau.

2. Bapak Yanwar Arief, M. Psi., Psikolog selaku Dekan Fakultas

Psikologi Universitas Islam Riau

3. Ibu Syarifah Farradinna,.S.Psi,.MA, selaku Dosen Pembimbing I yang

telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran ditengah

kesibukan memberikan masukan, bimbingan atau dorongan sehingga

penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
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4. Bapak Fikri,.S.Psi,.M.Si, selaku Dosen pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran , dukungan serta

motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Yulia Herawati,.S.Psi,.MA, Selaku ketua Program Studi Fakultas

Psikologi Universitas Islam Riau.

6. Ibu Tengku Nila Fadhlia, M. Psi., Psikolog selaku Wakil Dekan I

Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau.

7. Ibu Irma Kusuma Salim M.Psi,. Psikolog selaku Wakil Dekan II

Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau.

8. Ibu Lisfarika Napitupulu M.Psi,. Psikolog selaku Wakil Dekan III

Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau.

9. Ibu Irma Kusuma Salim M.Psi,. Psikolog selaku Penasehat Akademik.

10. Bapak/Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang tidak

dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya yang

sangat bermanfaat bagi penulis, serta telah memberikan ilmu dan

berbagai pengalaman selama penulis belajar di Fakultas Psikologi

Universitas Islam Riau.

11. Segenap pengurus TU Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau.

Terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang baik selama ini.

12. Terimakasih kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri yang

telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian

13. Terima kasih kepada Papaku tercinta Aska Apriyanto dan Mamaku

tercinta Suhelmi atas support dan semua teguran yang kalian berikan
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kedapaku agar menjadi yang terbaik dan agar semangat selalu untuk

menyelesaikan beban skripsi yeng diberikan, kepada Abangku Angger

Satria Pamadi yang telah sedikitnya membantu untuk selalu

mengingatkan saya dalam pembuatan skripsi ini. Dan untuk Seluruh

keluarga saya yang selalu mendukung saya.

14. Terima kasih kepada Rahayu Desfourrani Alvin, Putri Nilam Bachry,

Tengku Nindya Eka Putri dan Rizkitha Dwi Rachmatya  untuk selalu

mendukung dan selalu memberikan masukan mengenai skripsi ini dan

selalu membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

15. Terima kasih kepada Sri Murni, Dhebby, Wiken, Mardiana, Depriana

Bauty untuk selalu membuat saya tersenyum disaat pembuatan skripsi

ini,

16. Terima Kasih kepada kak Nike, kak Tya, kak Dewi, dan Reza yang

selalu menyemangati saya.

17. Terima kasih kepada sahabat tersayang saya, Ghanang Viqhi Sudrajat,

Febi Ramadhani, dan Aqilah Maharani yang selalu membuat tertawa

saya disaat saya sudah lelah dan jenuh dalam pengerjaan skripsi ini

berlangsung.

18. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa

disebutkan satu-satu. Terima kasih untuk kebersamaan yang

menghadirkan rasa kekeluargaan yang tidak terlupakan.

19. Kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama proses

penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
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Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan dan motivasinya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 28 Mei 2018

Ajeng Intan Pamadi
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