
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

menciptakan kemudian menyempurnakan ciptaan-Nya dan zat yang telah melimpahkan rahmat 

hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Hubungan Antar 

Manusia Terhadap Etos Kerja Karyawan pada PT. Kebun Pantai Raja Desa Tanjung Pauh Kec. 

Singingi Hilir” dapat diselesaikan. 

 Sholawat beriring salam untuk Rasulullah SAW sekeluarga, sahabat dan serta pengikutnya 

yang telah istiqomah dalam menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. 

 Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan serta kerjasama yang baik dari berbagai 

pihak penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan 

skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Kedua orangtua Ayahanda Dirhamza, S.Pd.I dan Ibunda Salbia atas do’a, motivasi, 

kebutuhan material, dan semangatnya yang tak tehingga kepada penulis. 

2. Bapak Drs. Abrar, M.Si.AK.CA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Azmansyah, SE.M. Econ selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau. 

4. Bapak Dr.Drs.Syamri Syamsuddin, M.,Si selaku pembimbing I dan Ibu Yul Efnita, 

SE.,MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan 

memberikan arahan selama penulisan skripsi. 

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau yang tulus memberikan ilmunya kepada penulis selama masa pendidikan. 



6. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

7. Manager dan Karyawan PT. Kebun Pantai Raja Desa Tj. Pauh Kec. Singingi Hilir yang 

telah memberikan izin dan telah bersedia membantu mengumpulkan data penelitian. 

8. Kakek H.M Suan dan Nenek Hj.Sariana, Adik Yesika Anggraini serta seluruh keluarga 

besar atas motivasi, semangat dan do’anya untuk penulis. 

9. Sahabat – sahabat tersayang Adhitya Sandra Debby, Tri Riski Rahmawati, Ghenita 

Kristiana, Ruhelmi, Elsa Putri Utami, Rani Indah Sari, dan Indah Nilam Sari. 

10. Serta seluruh teman-teman Manajemen C Angkatan 2012 yang telah memberikan warna 

dalam kehidupan penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan mengingat kemampuan peneliti yang terbatas dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab 

itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun agar menjadi bahan koreksi yang ilmiah, sehingga skripsi ini kelak menjadi lebih baik 

dalam menambah wawasan bagi seluruh pihak. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb… 

     Pekanbaru,         Januari 2018 

               Penulis 

 

 

         Dian Andriani 

 

 

 

 

 

 


