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Kata pengantar 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat allah SWT, yang telah memberikan 

limpahan rahmat dan karunianya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulisan membuat skripsi dengan judul "PENGARUH 

IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PETERNAKAN 

DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU" skripsi ini diajukan 

untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada 

fakultas ekonomi universitas islam riau (UIR). 

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat  kesalahan serta 

kekurangan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis 

mengaharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi 

tercapainya kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, 

petunjuk, dorongan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk 

itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada : 
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1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M.C.I. selaku rektor Universitas 

Islam Riau (UIR) 

2. Bapak Drs. Syamri Syamsuddin, SE.,MSi, selaku pembimbing I yang telah 

membantu dan memberi petunjuk kepada penulis dan menyusun skripsi ini. 

3. Bapak Kamar Zaman, SE, MM, selaku pembimbing II yang telah 

membantu dan memberi petunjuk kepada penulis dan menyusun skripsi ini 

4. Bapak Drs. Abrar, MSi selaku Dekan Fakultas  Ekonomi Universitas 

Islam Riau 

5. Bapak Azmansyah, SE.M.econ selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 

6. Semua dosen selaku staff pengajar beserta karyawan/ti tata usaha pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telang membimbing dan 

mengajarkan ilmu selama kuliah. 

7. Bapak Drs. H. M. Sadar, MH selaku Kepala Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu beserta pegawainya yang telah 

membantu penulis  memperoleh data  yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

8. Teristimewa untuk keluargaku ayahanda Irham, SE dan ibunda Siti 

Fatimah, SE yang tidak pernah berhenti berdoa dan telah menjaga, 

membesarkan, mendidik, membimbing, mengarahkan dan selalu 

memberikan dukungan dari dulu sampai saat sekarang ini.  

 

 



Buat adik tersayang Tata Irfadinata dan Farhan Irfa Ramadhan. 

Ayahanda, lbunda, adik - adik adalah motivasi terbesar dalam 

menyelesaikan skripsi ini dan untuk menuju keberhasilan 

kedepannya amin. 

9.  Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih yang sebesar - 

besarnya kepada ayu wulandari, SE untuk motivasinya dan 

semangatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesai kan 

skripsi ini. 

10. Terima kasih kepada sahabat - sahabatku M.Fauzan Akbar, 

Rio Andrio,S.pd, Satria ferry, SE dan Eka Putra. Terimakasih 

juga kepada teman - teman wara wiri dan BHDP movement 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas 

dukungan dan masukkan yang telah diberikan kepada penulis. 

 

Akhir kata, semoga Allah  SWT menjadikan  skripsi ini 

bermanfaat  bagi kita semua amin. 

 

 

Pekanbaru, 14 desember 2017 
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