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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada 

umatnya hingga akhir zaman, Aamiin. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul : “Pengaruh Komunikasi 

Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Lubuk 

Bendahara Palma Industri (LBPI) Rokan Hulu”. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi initidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan pula 

penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

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

Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Azmansyah SE.,M.Econ selaku Ketua Prodi Manajemen S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. BapakProf. Dr. H. Detri Karya, SE., MAselaku Dosen Pembimbing I 

yang telah banyak berbagi ilmunya, meluangkan waktu dan pikiran 

serta motivasi dalam memberikan bimbingan serta pengarahan sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan.  

4. BapakDrs. Asril, MMselaku Dosen PembimbingII yang telah banyak 

berbagi ilmunya, nasehat, serta dukungan moril sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan.  
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5. Bapak dan Ibu Dosen, dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau yang telah mendidik dan membantu penulis dari awal 

perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan ini.  

6. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas 

Islam Riau yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

7. Bapak Pimpinan PT. LubukBendahara Palma Industri (LBPI) 

RokanHuluyang telah banyak membantu dalam pengambilan data yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

8. Teristimewa buat Ayahndaku Tarmizi dan Ibundaku (Almh) Rosmi 

yang telah membesarkan saya, memberikan cinta kasih saying kepada 

penulis, serta selalu memberikan do’a kepada penulis, dengan kasih 

sayang yang tulus ikhlas serta memberikan bantuan material dan moral 

yang tak mungkin akan terbalas oleh penulis, selain selalu berdo’a 

kepada ALLAH SWT agar ayah senantiasa diberikan kesehatan dan 

umur yang berkah serta selalu dalam lindungan ALLAH SWT dan 

semoga ibu mendapatkan tempat di sisinya, Aamiin Yaa Robal Alamin. 

9. Buat kakak saya Elmi Sastri, S.Kom dan Abang saya Rio Rinaldi, Nur 

Aidil, dan Nasrudin Albani terima kasih atas segala perhatian, kasih 

sayang, dan motivasi serta do’anya. Terima kasih banyak telah menjadi 

bagian dari motivator yang luar biasa sehingga terselesainya skripsi ini. 

Semoga ALLAH SWT selalu memberikan kesehatan jasmani dan 

rohani, umur yang berkah serta selalu dimurahkan rezekinya. 

10. Terimakasih penulisucapkanuntuk para sahabat dan buat teman-teman 

angkatan 2014 Prodi Manajemen S1 Universitas Islam Riau yang telah 

membantu penulis selama perkuliahan serta semua pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 
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Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari pada 

sempurna, sehingga segala bentuk saran-saran, kritik dan masukannya yang 

membangunmasih sangat diharapkan dari semua pihak demi kesempurnaan 

skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini kiranya dapat menambah 

wawasan, pengetahuan dan bahan wacana serta tentunya memberikaan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi kita semua.  

Pekanbaru,    November2018 

Penulis, 

 

 

NurSamsi 


