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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 
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Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
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4. Bapak Suyadi, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

banyak berbagi ilmunya, nasehat, serta dukungan moril sehingga skripsi 
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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 Estate Manager PT. RAPP Estate Pulau Padang Kabupaten 

Meranti yang telah banyak membantu dalam pengambilan data yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

8. Terimakasih penulis ucapkan untuk 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. 

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari pada 

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

membangun masih sangat diharapkan dari semua pihak demi kesempurnaan 
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