
KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan target penulis. Tugas akhir ini 

diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar serjana Strata satu jurusan 

manajemen fakultas ekonomi Universitas Islam Riau (UIR).Adapun judul tugas 

akhir ini adalah “Pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap kinerja karyawan  

pada CV. Alam Riau Bertuah”. 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini  penulis telah banyak memperoleh 

berbagai dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. H. Abrar, M.si., Ak. CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau 

2. Bapak Azmansyah, SE,M.Econ selaku Ketua prodi manajemen SI  

Fakultas Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Suyadi,SE.,M.Si Sebagai pembimbing I telah banyak memberikan 

masukan/pendapat,pengarahan dalam membimbing penulisan skripsi 

sehingga menyelesaikan tugas akhirini. 

4. Bapak Kamar Zaman, SE., MMSebagai pembimbing II yang telah banyak 

memberikandorongan dan waktu untuk membimbing penulis, memberikan 

pengarahan,petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. 



5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi khususnya dosen Jurusan 

Manajemenyang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman-

pengalaman selama peneliti mengikuti perkuliahan. 

6. Keluarga tercinta terutama orang tua penulisyang selalu memberikan 

dukungan dan doanya, juga  teman-temanyang selalu memberikan 

semangat kepada penulis dalam melakukan penelitian ini. 

7. Bapak Sunarko selaku pemilik CV. Alam Riau Bertuah serta staf dan 

karyawan yang telah memberi izin dan masukan pada penulis` 

8. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis 

Semoga Allah Subhana wa ta’ala membalas semua amal dan kebaikan 

kepada semua pihak yang terkait dalam membantu peneliti untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penulisan menyadari sepenuhnya bahwan dalam penulisan akhir ini telah 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat 

membangun dan mendukung demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini sangat 

penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua. 
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