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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini dengan judul “KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM 

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA 

KARYAWAN PADA PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA DURI, RIAU” 

ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada 

hambatan apapun. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih di temukan 

kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya, untuk itu dengan 

segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca 

demi kesempurnaan laporan ini. 

Penulisan laporan ini merupakan rangkaian dari proses pendidikan dan 

merupakan syarat dalam mengikuti ujian comprehensive program Diploma III 

pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan syarif 

Kasim Riau. 

Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

segala bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak baik yang secara 

langsung maupun tidak langsung yaitu kepada : 

1. Bapak DR. Mahendra Romus, SP.S M.Ec selaku dekan Fakultas ekonomi dan 

ilmu social Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau. 
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2. Ibu Lusiawati, SE., MBA, Selaku ketua jurusan D3 Manajemen Perusahaan 

dan Ibu Sahwitri Triandani, SE.,MM, Selaku Seketaris jurusan D3 Manajemen 

Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan syarif Kasim Riau 

3. Bpk M. Rachamadi, SE., MM sebagai Dosen Pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta masukan-masukan yang 

sangat berarti sekali bagi peneliti dalam menyelesaikantugas akhir ini. 

4. Kedua orang tua Ayahanda Mislinan dan Ibunda Salimah atas segala curahan 

kasih sayang, didikan dan do’a nya yang selalu diberikan kepada penulis. 

Abang dan kakak penulis, Komar Ruzaman, Marinisnar, Rahmat Syukur dan 

Sri Nan Dewi, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan 

motivasi dan doa selama penulis menyelesaikan kuliah sehingga penulis bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Pimpinan dan segenap karyawan PT.Asrindo Citraseni Satria, Bapak 

Muhammad Ridwan, Bapak AfanRida, Bapak Muhammad Fadli, Bapak Delfi, 

Ibu Rike, dan seluruh karyawan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu 

oleh penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

6. Sahabat-sahabat MP D3/B angkatan 15 khususnya buat Dina, dan Sahabat-

sahabat kos-an khususnya kak Mumul, Eciw, Nissa, Ijas, Leli, Riska, Zara , 

dan semua teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang 

telah banyak memberikan motivasi, serta semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan laporan ini. 
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Semoga semua kebaikan dan kerjasama Bapak/Ibu, Saudara/i dan 

rekan-rekan dibalas oleh Allah SWT. Dan senantiasa mendapatkan rahmat dan 

hidayah-Nya. 

Demikian laporan tugas akhir diselesaikan dengan semampu peneliti, 

semoga penulisan tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi pihak yang 

membutuhkan. 

 

Pekanbaru,  2018 

 

 

Fitri 

NIM. 0157220490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


