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Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, karunia serta inayah nya kepada penulis, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penulisan skripsi ini Selawat beriring salam selalu penulis hadiahkan kepada 

junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Karena berkat pengorbanan beliau kita bisa 

merasakan indahnya ilmu pengetahuan dan islam. Dan berkat beliau juga yang telah membawa 

manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti saat sekarang ini. 

 

Sehingga pada kesempatan ini penulis telah menyelesaikan usulan penelitian dengan 

judul: “Pengaruh Insentif dan Motivasi Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada 

PT. Indojaya Agrinusa Hatchery Pekanbaru” sebagai salah satu syarat guna meraih gelar 

saxjana ekonomi pada fakultas ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru. 

 

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dari 

bantuan berbégai pihak. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan berupa materil dan motivasi kepada penulis, Sehjngga slcripsi ini dapat 

diselesaikan 

 



 

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru. 

2. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ, Sebagai Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitaas Islam Riau Pekanbaru. 

3. Dosen pembimbing I: Bapak Abd. Razak Jer, SE.M.Si yang telah meluangkan waktunya 

untuk membimbing penulisan skripsi, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis, 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dosen pembimbing II: Ibu Eva Sundari, SE.MM yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing, mengarahkan dan memberikan saran serta solusi selama proses 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru yang 

telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberikan kemudahan 

dalam setiap urusan perkuliahan. 

6. Kepada seluruh manajemen, dan Karyawan Pada PT. Indojaya Agrinusa Hatchery 

Pekanbaru saya ucapkan terima kasih atas kemudahan yang diberikan kepada penulis 

selama melakukan penelitian. 

7. Teristimewa buat kedua orang tuaku Ayahanda danv ibunda yang telah membesarkan dan 

memberikan cinta kasih sayang yang tak pernah habis- habis kepada penulis serta selalu 

mendo’akan penulis dari menjalankan perkuliahan hingga terselesaikan shipsi ini. 

 

8. kepada seluruh sahabat-sahabat, sena rekan-rekan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau Pekanbaru yang memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 



Penulis menyadari dalam.proses penelitian maupun dalam penulisan skripsi ini tidak 

terlepas dari kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam penjelasanpenjelasan hasil 

penelitiannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

skripsi ini yang bersifat membangun. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penu1is berharap semoga skripsi yang penulis 

kerjakan ini mendapat keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta 

bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amien ya Allah. 
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