
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang hanya dengan 

hidayah-Nya serta limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan membuat karya ilmiah dalam bentuk Skripsi 

ini dengan judul “Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Semangat Kerja Pegawai DPRD 

Kota Pekanbaru” yang menjadi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata 

satu (S1) di Prodi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

Shalawat berangkaikan Salam selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran rahmatan lil’alamin. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulismenyadari sepenuhnya bahwa masih banyak 

kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis dengan lapang 

dada berharap dan menerima masukan fikiran dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi 

ini. 

 Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan menyampaikan 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

bimbingan, dorongan semangat,  nasehat, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini, 

terutama kepada : 

1. Bapak Prof, Dr. Detri Karya, SE. MA selaku Rektor Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Drs.Abrar, MSi, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Firdaus AR, SE, M.Si selaku pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau. 

4. Bapak Asril, MM selaku pembantu Dekan IIdanPembimbing Akademis yang telah 

memberikan waktu dan arahan yang bermanfaat kepada penulis.  



5. Ibu Eva Sundari, SE.MM, selaku pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau. 

6. Bapak azmansyah, SE.,M.Econ, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

7. Bapak Abd. RazakJer, SE.,M.Si, selaku dosen pembimbing I yang senantiasa 

membantu, membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

8. Ibu Yulefnita, SE.MM, selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membantu, 

membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis dalam menyusun 

skripsi ini. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar serta Karyawan/i Tata Usaha Program 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis.  

10. Kedua Orang tua, Ayahanda Jempri dan Ibunda Elidar Azhar yang tercinta, 

terimakasih yang telah merawat, memberikan kasih sayang, semangat, selalu sabar, 

pengorbanan yang tak ternilai baik moril maupun materiil dan tak dapat diungkapkan 

dengan kata-kata serta dengan sabar memberikan bantuan dalam Doa serta harapan, 

dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Abang Tomi Candra ,kakak Prima Ristianty , dan adikku Mohd. Hidayat yang selalu 

memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Bapak Pimpinan dan seluruh pegawai DPRD Kota Pekanbaru yang telah memberikan 

izin dan fasilitas dalam memperoleh data dan informasi untuk penyelesaian skripsi 

penulis. 

13. Yang spesial Doni Rizky Maskar yang tak pernah bosan memberikan semangat, 

nasehat serta doa untuk penyelesaian skripsi ini. 



14. Sahabat-sahabat Seperjuangan Dewi kunti SE, Nicky kholilla SE, Rani Indah Sari SE, 

Doni Rizky Maskar SE, Titi Sumbari S.Ip, Roiyatul Ruqayah, S.Pd, M.Pd,  Aisah 

PermataS.Pd, Nurseftia Hika S.Kep, dan seluruh Teman-teman Manajemen C 

angkatan 2012 yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 

15. Seluruh Teman-Teman Manajemen angkatan 2012 yang selama ini telah banyak 

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. 

 

Seperti Peribahasa “Tak ada Gading yang Tak Retak”, Penulis menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan yang ditemukan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran, kritik dan masukan yang sifatnya membangun. Selanjutnya apabila 

terdapat kesalahan baik materi yang tersaji maupun dalam teknik penyelesaiannya, penulis 

memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, penulis banyak mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua dan bahan masukan bagi dunia pendidikan. 

 

Pekanbaru,     Maret 2018  
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