
KATA PENGANTAR  

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat allah SWT, yang telah memberikan limpahan 

rahmat dan karunianya  sehingga penulis di berikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa 

menyelesaikan penulisan skripsi ini . selain itu shalawat berserta salam juga di kirimkan krpada 

junjngan nabi besar muhammad SAW yang telah membawa umat nya dari zaman jahiliah sampai 

dengan zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. 

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) atau 

sarjana ekonomi (SE) pada jurusan manajemen, fakultas ekonomi, universitas islam riau. Adapun 

judul skripsi ini adalah “pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja  karyawan 

bagian perkebunan (plantation) PT.SEKATO PRATAMA MAKMUR kecamatan bukit 

batu kabupaten bengkalis. 

Dalam penilisan skripsi ini , penulis menyadari sepenuh nya bahwa masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna demi tercapainya kesempurnaan  skripsi ini , 

penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. 

Ucapan terimakasih yang setulus tulusnya kepada orang tua penulis ayahanda syaifudin 

dan ibunda muslimah atas dukungan dan harapan mulia yang di berikan kepada penulis selama 

ini. 

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari masukan , arahan dorongan dukungan serta 

bimbingan yang di berikan oleh banyak pihak lain karena itu penulis ingin menyampaikan 

terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada : 

• Bapak Prof.,Dr.,H.syafrinaldi.,SH.,MH. sebagai rektor universitas islam riau,  

• Bapak Drs. Abrar,Msi,Ak  Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau  



• Bapak Azmansyah,S.E.,Econ. ketua jurusan menejemen fakultas ekonomi universitas 

islam riau 

• Bapak Drs. syamri syamsudin,M.Si  selaku dosen pembimbing I yang terus memberikan 

petunjuk bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai  

• Bapak Drs. asril. MM . selaku dosen pembimbing II yang terus memberikan motivasi , 

memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini sampai dengan selesai. 

• Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama di 

bangku kuliah  

• Seluruh staff tata usaha Fakultas Ekonomi UIR dan seluruh karyawan/ karyawati yang 

telah membantu proses kegiatan belajar mengajar  

• Pimpinan  beserta staff karyawan PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR kecamatan 

bukit batu kabupaten bengkalis  yang bersedia menjadi objek penelitian dan memberi 

kemudahan dalam pengambilan data yang di buthkan dakam penulisan skripsi ini 

• Kepada teman teman seangkatan 2014 lokal D di fakultas ekonomi yang berjuang 

bersama sama semasa kuliah , dan membantu dalam penyelesaian penulisan ini  

• Kepada kedua orang tua saya yang telah membantu dan menyemangati saya selama ini 

dan juga keluarga kemudian kakak dan adek saya yang telah membantu saya selama ini . 

• Kepada teman teman yang pernah bersama dalam susah senang di kos di asrama di 

kontrakan teman main bareng , ngopi bareng ngumpul bareng kalian adalah sahabat yang  

tak dapat ku sebutkan sat per satu 

• Teman teman asrama UIR manhaad munawarrah  termasuk teman sekamar saya 

yuliansyah terimakasih semua nya atas selama ini . 



Akhirnya kepada allah SWT , penulis memohon semoga bimbingan bantuan dan 

keikhlasan yang telah di berikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan 

yang layak dari allah SWT, amin ya rabbal alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

  Pekanbaru 10 November  2018 

                Penulis 

 

HENGKI ANGGARA PUTRA 

 


