
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum.wr.wb 

Bismillahirohmanirrohim 

Alhamdulillah hirobil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Selain itu salawat beriring salam juga kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kaealam yang 

penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. 

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis mengangkat judul 

skripsi tentang “Analisis Kinerja Karyawan pada PT. Dharma Guna Wibawa 

Cabang Pekanbaru”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau di Pekanbaru. 

Dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya 

manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak 

terdapat kesalahan dan kekurangan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, 

dengan seegenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang sifatnya membangun. 



Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun 

materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, 

pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

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

Islam Riau. 

2. Bapak Drs. H. Abrar, MSi., Ak. CA, selaku Dekan Fakultas Eonomi 

Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Firdaus, AR, SE., M.Si. Ak. CA, selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau. 

4. Ibu Eva Sundari, SE., MM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau.  

5. Bapak Azmansyah, SE. M.Econ selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

6. Bapak Suyadi, SE., M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna membantu dalam 

penulisan Skripsi ini. 

7. Ibu Yul Efnita, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna membantu dalam 

penulisan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada 

penulis selama dibangku kuliah serta pegawai/ti tata Usaha Fakultas 



Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah ikut membantu proses 

kegiatan belajar mengajar dikampus. 

9. Pimpinan beserta Karyawan PT. Dharma Guna Wibawa Cabang 

Pekanbaru, yang telah bersedia memberi izin, dukungan dan 

kemudahan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan 

skripsi ini. 

10. Kepada Orang Tua tercinta, Ayahanda Mursalim dan Ibunda Murni, 

atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, dorongan semangat, bantuan 

baik moril maupun materil dan segala-galanya kepada ananda selama 

ini. 

11. Kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat dan masukan 

selama perkuliahan, serta teman-teman angkatan 2014 di Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau. 

 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, 

bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan 

menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, 

Amin Yarabbal Alamin 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Pekanbaru, September 2018 

Penulis 

 

Al  Mahmudin Habibi 



 


