
i 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Dengan memanjatkan syukur alhamdulilah kehadirat Allah SWT atas 

rahmaat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan serta 

limpahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Budaya Perusahaan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Di PT. 

Verena Multi Finance Tbk Pekanbaru” yang merupakan salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

 Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan 

masukan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada 

kesempatan ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada : 

1. Bapak Drs. Abrar, M. Si, Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau. 

2. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ. Selaku ketua prodi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Kamar Zaman, MM. Selaku pembimbing I dalam penelitian ini 

yang telah banyak meluangkan waktunya, serta dengan ikhlas memberikan 

bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis. 

4. Ibu Hafidzah Nurjannah, M.Sc. selaku pembimbing II yang banyak 

meluangkan waktunya demi kelancaran dan selesainya skripsi ini. 
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5. Bapak dan ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 

terima kasih atas semua ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada 

penulis. 

6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Nyono dan Ibunda Mikem yang telah 

banyak mengorbankan, meneteskan air mata dalam doanya dan 

menyucurkan keringat dalam usahanya, agar penulis dapat melanjutkan 

pendidikan dan meraih cita-cita sebagai anak yang berguna dan berbakti 

kepada agama dan orang tua, terima kasih juga kepada seluruh keluarga 

yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil 

kepada penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. 

7. Seluruh karyawan PT. Verena Multi Finance Tbk Pekanbaru, terima kasih 

banyak atas waktu dan bantuannya yang sangat berharga bagi penulis saat 

penelitian ini. 

8. Dan ucapan terima kasih buat sahabatku, Dwi Ria Wati, Suryani, Siti 

Khodariah, Rifa Susanti, Fitri Handayani, Vivi Indriani, Sustran Debora, 

Roma Vina dan Tengku Nuriza, terima kasih sahabatku. Bantuan dan 

support kalian berarti. 

Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun skripsi ini tidak sempurna 

namun semoga dapat memberi manfaat semua pihak yang membutuhkan. 
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