
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala limpahan rahmat, 

nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta shalawat beriring salam kepada penuntun umat yakni 

Rasulullah SAW sehingga penulis dapat melewati masa perkuliahan dari awal sampai akhir. 

Dengan kekuatan dan kecukupan yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala berikan, maka penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan PT. DIMAS DRILLINDO – DURI” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini, saya sebagai penulis sangat menyadari bahwasannya 

terdapat begitu banyak kekurangan yang pasti berbeda dari setiap pendangan pembaca skripsi ini 

dan saya maklumi itu, tak lupa proses penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bimbingan, 

pengarahan, tuntunan, dan bantuan dari begitu banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena berkat rahmat , nikmat, dan hidayah-Nya yang 

diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dnegan lancar 

dan baik. 

2. Kepada Rasulullah SAW karena beliaulah telah menjadi penutan penulis supaya menjadi 

insan yang lebih baik lagi di kemudian hari demi masa depan penulis 

3. Kepada kedua orang tua tercinta mama, papa, abang Guntur Hidayat S,Ip dan adek 

Febbyolla Annesha, yang selalu mendo’akan, memberikan kasih saying, dan selalu 

mensupport penulis dari segala hal agar tetap kuat dan sabar dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

 



 

 
 

 

4. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH., MCL.  selaku Rektor Universitas Islam Riau 

5. Bapak Drs.H. Abrar, M,Si., Ak. CA.  selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau 

6. Bapak Firdaus AR, SE.,M,Si.,Ak.CA. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau 

7. Ibu Eva Sundari, SE.,MM. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau 

8. Bapak Azmansyah SE., M.Econ Pembantu Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau 

9. Bapak Prof.Dr.H. Detri Karya, SE.,MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II bapak 

Drs. Asril, MM yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan 

kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

10. Semua Bapak / Ibu Dosen serta Staff Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 

yang penulis hormati 

11. Terima kasih juga untuk teman dan sahabat Manajemen E angkatan 2013 dan semua teman 

– teman yang telah banyak membantu, mendo’akan, dan memberikan dukungan kepada 

penulis. 

12. Terima kasih juga untuk sahabat Ana, Ani, Prastiono, Yudi Pratama, Ramadhani, Gusri 

Delfi, Muhammad Hidayah Fauzan yang selalu mensupport dan membantu penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan kasih sayang dan anugerah  kepada mereka 

semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap 

pengorbanan dan keikhlasan yang diberikan akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala, Aamin Ya Rabbal Alamin. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Demikian dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki penulis dehingga 

menghasilkan skripsi ini, dan penulis menyadari bahwa dalam 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, 09 Mei 2018 

Hormat Penulis 

 

 

SRI UTARI 

 


