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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena 

dengan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya yang menciptakan manusia dengan 

kelebihan akal untuk berfikir terhadap alam dan lingkungan serta dengan 

perantara kalam, berkat inayah dan petunjuk serta kerja keras dan kesungguhan 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS 

TINGKAT KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI JASA 

PEMELIHARAAN BTS TOWER DI PEKANBARU” guna memenuhi 

persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau. Akan tetapi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan 

kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

guna menyempurnakan pengetahuan penulis serta menyerahkan sepenuhnya 

kepada Allah SWT. 

 Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibina 

wanabiyyana Muhammad SAW tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan 

mudah-mudahan syafaatnya kepada kita semua. Aamiin... 

 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkat 

bimbingan, pengarahan serta motivasi yang telah diberikan, hingga akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini disamping bantuan lain dari 

berbagai pihak yang juga sangat bermakna. 
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 Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak ada kata yang lebih indah dan 

lebih banyak kecuali ucapan terimakasih dan penghargaan yang mendalam dari 

penulis kepada : 

1. Bapak Drs. Abrar, Msi, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau. 

2. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan sebagai 

Pembimbing I penulis. 

3. Bapak Drs. H. Armis, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan sebagai 

Penasehat Akademis serta Pembimbing II penulis. 

4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas 

Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis. 

5. Bapak dan Ibu Staf Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas-dinas atau 

instansi yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi 

yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan 

semangat serta dorongan untuk kesuksesan dalam bangku pendidikan. 

7. Kakak, Abang dan Adik-adik saya yang turut memberikan doa dan 

memberi semangat dalam penulisan skripsi ini. 

8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2014 yang 

selalu setia menemani, memberikan masukan serta memberikan semangat 
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terutama untuk Muji Rahayu, Afria Wahyuni, Siska Saragih, Dini Utari, 

Rotuana Marbun, Dini Angraini, Juliana Lingga, Annisa Fitri dan kepada 

keluarga besar HIMEP sekalian. 

9. Bapak dan Ibu staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi yang 

dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 

10. Bapak dan Ibu staf Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak 

membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini. 

11. Bapak dan Ibu staf Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau yang telah banyak 

membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini. 

12. Dan semua pihak yang telah bersentuhan dengan hidup penulis, baik itu 

secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mampu disebutkan 

satu persatu. 

Akhir kata kepada-Nya jualah penulis menyerahkan diri semoga semua 

bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dan pahala yang setimpal dari 

Allah SWT. Akhirul kalam wassalamualaikum wr.wb. 

 

          Pekanbaru, 08 Agustus 2018 

Penulis, 

 

MIA DIAN LESTARI 


