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 KATA PENGANTAR  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, 

terutama kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktunya, tanpa adanya kesempatan, 

mustahil penulis dapat menyelesaikan penulis tugas akhir ini secara tuntas, 

walaupun masih banyak terdapat kekurangan. 

 Shalawat berangkaikan salam dihanturkan pada Nabi Muhammad SAW 

beserta sahabatnya yang setia mengorbankan jiwa dan raga dan lainnya untuk 

tegaknya syariat Islam, semoga kita dapat mendapatkan syafaat beliau di hari 

akhir. 

 Penulisan tugas akhir yang berjudul “Pengeloaan Surat Masuk Dan 

Surat Keluar pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Riau ”, dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai 

gelar ahli madya pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kaim Riau. 

 Dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini banyak sekali perhatian, 

bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis 

dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih 

yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang 

terhormat : 



ii 
 

1. Kedua orang tua, Ayahanda Riswan Hardi dan Ibunda Erni Yusnita yang 

telah melahirkan, membesarkan, serta mendidik dan selalu memberi kasih 

sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan abang saya 

yang tersayang Vinto Sandra Putra yang selalu memotivasi dan 

memberikan dukungan kepada penulis. Serta kepada seluruh keluarga 

besar saya, oom-tante dan terkhusus keponakan saya Surthy Rahayu yang 

sangat membantu penulis dalam mengejar studi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M. A selaku Rektor UIN SUSKA 

Riau. 

3. Bapak Dekan Dr. Mahendra Romus SP. M. Ec., serta pembantu Dekan I, 

II, dan III. 

4. Ibu Lusiawati, SE, MBA dan Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua 

dan sekretaris jurusan DIII Manajemen Perusahaan, terimakasih atas 

bantuan dan motivasi yang diberikan. 

5. Ibu Fitri Hidayati, SE, MM selaku dosen pembimbing  yang telah banyak 

meluangkan waktu, ilmu serta masukan-masukan sehingga tugas akhir ini 

dapat terselesaikan. 

6. Bapak/ibu Dosen dan Staf karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN SUSKA Riau, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 

7. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

penulis ucapkan terimakasih atas dukungannya dalam penulisan tugas 

akhir ini. 
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8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas ahir ini 

baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini diwaktu yang tepat. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas akhir ini masih terdapat 

kelemahannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran 

yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini dimasa yang akan 

datang, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 

 

Pekanbaru, Maret 2018 

 

Penulis  

 


