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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya lah sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir ini yang berjudul 

“PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI (ALAT TULIS 

KANTOR) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL BEA 

DAN CUKAI RIAU.” 

 Shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar kita 

Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat islam. Semoga shalawat 

dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya 

dan kita tergolong kepada orang-orang ahli syurga, Amin. 

Penulis menyadari dalam penulisan laporan tugas akhir ini banyak pihak 

yang terlibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta 

informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu 

sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp., M.Ec., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Ibu Lusiawati, SE.,MBA selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen 

Perusahaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu 

Sahwitri Triandani, SE.,MSi. Selaku Sekretaris Jurusan. 
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3. Bapak, ibu dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah 

memberikan banyak ilmu kepada penulis. 

4. Bapak Iyan Rubiyanto dan seluruh karyawan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Riau yang telah banyak membantu penulis dalam 

mengumpulkan data. 

5. Ibu Sehani, SE.MM selaku Penasehat Akademik serta Dosen Pembimbing 

Tugas Akhir penulis yang telah banyak memberi nasehat dan tunjuk ajar, 

motivasi, pengarahan dan saran untuk mendukung dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini. 

6. Ayahanda Marto, SH dan Ibunda Nur Aini selaku orang tua penulis yang 

telah berjasa besar melahirkan, membesarkan, mendidik dengan penuh 

kasih sayang, serta mendoakan dan selalu memberi semangat dan 

dukungan kepada penulis. 

7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan 

DIII Manajemen Perusahaan angkatan 2015 yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu yang ikut membantu penulis menyelasaikan Tugas 

Akhir ini. 

Mudan-mudahan atas segala bantuan serta budi baik yang penulis terima 

selama menjalani pendidikan mendapat ridho dari Allah SWT. Akhir kata 

semoga tugas akhir ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran untuk 

perkembangan dan pendidikan bagi semua pihak. 
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Penulis sangat menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran 

dan kritik yang membangun untuk lebih baik lagi. Semoga tugas akhir ini 

bermanfaat untuk pendidikan dan instansi serta perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

Pekanbaru, 2018 

Penulis, 

 

MARINI PERMATA ANDINA 

NIM : 01572205094 


