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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur kepada kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat dan karunianya sehingga masih diberikan kesehatan sampai saat 

sekarang ini, shalawat beserta salam kepada baginda alam yakni-nya nabi besar 

Muhammad SAW sehingga penulis dapat melewati masa perkuliahan dari awal 

sampai akhir. Dengan kekuatan dan kecukupan yang Allah SWT berikan, maka 

penulis mampu menyelesaikan penulisan ini dengan judul Analisis kinerja 

karyawan CV. Mendol water Indonesia kecamatan kuala Kampar 

kabupaten pelalawan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana 

lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.  

Dalam penyelasian skripsi ini, saya sebagai penulis sangat menyadari 

bahwa sangat terdapat begitu banyak kekurangan yang pasti berbeda dari setia 

pandangan pembaca skripsi ini dan saya maklumi itu, tak lupa proses 

penyalesaian skripsi tak lepas dari bimbingan, pengarahan, tuntunan, dan bantuan 

dari begitu banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Kepada Allah SWT karena rahmat, nikmat, dan karunianya-nya yang 

diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini dengan lancar dan baik. Dan juga kepada Rasulullah SAW karena 

beliaulah yang telah menjadi panutan penulis supaya menjadi insan yang 

lebih baik lagi di kemudian hari demi masa depan penulis. 
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2. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak hartono Dan Ibunda rubert, yang 

selalu mendo’akan , memberikan kasih sayang, dan selalu mensuport 

penulis dari segala hal agar tetap kuat dan sabar dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

3. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si, AK, CA, Selaku Dekan  Fakultas Ekonomi 

Unversitas Islam Riau. 

4. Bapak Azmansyah, SE. M.Econ Selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

5. Bapak Abdul Rajak Jer , SE. M.Si, Selaku Pembimbing I Yang Tak 

Pernah Lelah Memberikan Petunjuk Dan Bimbingan Kepada Penulis 

Sehingga Karya Ilmiah Ini Selesai.  

6. Ibu Raja Ria Yusnita , SE. ME, Selaku Pembimbing Ii Yang Tak Henti 

Hentinya Memberikan Motivasi, Memperbaiki Dan Menyempurnakan 

Sehingga Penulisan Karya Ilmiah Dapat Diselesaikan Pada Waktunya. 

7. Terima Kasih Kepada Teman Saya ,Ana ,Ani , Yudi Pratama , Dhani 

Ramadhan, Wawan, Adrinaldi, Sri Utari , restu maulan , fauzan ,gusri 

delfi, dan semua teman teman di fakultas ekonomi 

8. Trima kasih Pak De Isman Dan Mas Agung selaku foto copy ekonomi 

dan tempat saya sering mengeluh ketika saya tidak dapat mencari dosen. 

9. Terima kasih kepada kak ica dan mas rudi tetangga serasa keluarga 

tempat saya mengadu ketika saya lagi kesulitan dan yang selalu 

mengasih masukan dan mau membantu saya dari masalah financial 

maupun non financial trimakasih banyak. 
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10. Trimakasih kepada zuenfri sabara dan teman teman seluruh penyalai 

sudah bnyak mengasi pengalaman selama saya di pekanbaru 

11. Terima Kasih Kepada Teman-Teman Angkatan 2013-2014 Difakultas 

Ekonomi Uir Yang Selalu Memberi Semangat Dan Motivasi.  

Semoga Allah SWT memberiakn kasih sayang dan anugrah kepada 

mereka semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

penulis berharap pengorbanan dan keikhlasan yang telah mereka berikan, akan 

mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT , Amin Ya Rabbal 

Alamin.  

Demikianlah dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki oleh 

penulis sehingga menghasilkan skripsi ini, dan penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pembaca. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

                                                                       Pekanbaru,  0ktober  2018 

       Hormat Penulis 

 

 

                                                PRASTIONO 
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