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KATA PENGANTAR 

Puji  Syukur  kehadirat  Allah  Swt.  Atas  segala  rahmat  dan  hidayahnya  

yang telah diberikan kepada penulis, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang 

berjudul “Peranan Alat Transportasi Pengangkutan Tandan Buah Segar 

(TBS) dalam Memenuhi Kebutuhan Produksi Pengolahan Kelapa Sawit 

pada PT. Johan Sentosa Bangkinang Riau” 

Alhamdulilah dengan usaha dan keyakinan penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari   

kata sempurna, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang  

penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Dalam menyelesaikan tugas akhir  

ini, penuulis telah memperoleh berbagai bimbingan, bantuan serta dukungan  yang  

sangat berharga dari semua pihak, oleh karena itu penulis ingin ucapkan terima 

kasih yang sangat tulus kepada: 

1. Teristimewa  buat  ayah  dan  ibunda  Bapak Zulkarnaini dan  Ibu  Jasmanidar 

yang belum pernah menyerah doa untuk putrinya dalam hidupnya dan 

memberikan dukungan yang berarti baik secara materil, moril, dan spritual 

dan berguna untuk  mendapatkan tahap ini. Penulis tidak  bisa sampai  pada 

tahap  ini, melihat dan berdiri untuk menghadapi segala sesuatu di dunia ini 

tanpa usaha keras  dan cinta dari mereka. 

2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Dr. Mahendra  Romus, M. Ec, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Lusiawati, S.E., MBA. Selaku Ketua Jurusan D3 Manajemen Perusahaan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Sahwitri Triandani, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi D3 

Manajemen Perusahaan dan Dosen Pembimbing yang telah banyak 

memberikan motivasi, arahan dan masukan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Ibu Meri Sandora S.E., M.M. Selaku Penasehat Akademik yang telah   

memberikan saran dan motivasi dengan baik selama menjalani perkuliahan. 

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  khususnya Jurusan D3 Manajemen 

Perusahaan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis 

selama menjalani perkuliahan. 

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah membantu dalam 

menyelesaikan administrasi penulis. 

9. Bapak B.Perangin-Angin selaku manajer, bapak Jonathan Lingga selaku 

Kepala Tata Usaha dan seluruh staf karyawan PT. Johan Sentosa Bangkinang 

Riau yang telah memberikan izin penelitian dan bersedia memberikan data  

serta informasi kepada penulis sehingga dapat membantu penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 
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10. Kakak-kakak saya Tristina Z, S.E.Sy., Arif Daylon dan adik saya Nur Azila 

tersayang, terima kasih selama ini udah menjadi penyemangat, dukungan, 

motivasi dan telah banyak membantu saya selama ini dimasa belajar dan 

hidup. 

11. Semua pihak yang membantu memberikan dorongan dalam penulisan tugas 

akhir ini sehingga selesai. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 

semua pihak yang berperan  dalam  penulisan  tugas  akhir  ini. Semoga  Allah 

SWT. Memberikan balasan atas segala bantuan yang diberikan. Penulis  

mengharapkan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua amin. 

Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kelemahan 

penulis.  

 

 Pekanbaru, 4 Juni 2018 
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