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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta 

karunianya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul 

“Proses Produksi Pengolahan Kelapa Sawit Pada PT. Perkebunan Nusantara 

V Kebun Sei Galuh”. 

Tugas Akhir ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian 

guna memperoleh gelar Ahli Madya (AMd) pada Jurusan Manajemen Perusahaan 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima 

kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Dr. Mahendra Romus Sp. M.Ec Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial. 

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

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan DIII Manjemen Perusahaan yang 

telah membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Meri Sandora, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan motivasi, masukan, kritikan, dan saran dalam penyelesaian 

Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Julina, SE, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan 

nasehat dan bimbingan kepada penulis dibidang akademik. 
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5. Para Dosen Program Studi DIII Manajemen Perusahaan yang telah 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama 

menjalani perkuliahan. 

6. Seluruh Pegawai PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh yang 

telah membantu dan membimbing penulis mulai dari kegiatan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) hingga penyusunan Tugas Akhir ini selesai. 

7. Yang teristimewa Orang Tua tercinta, terimaksih atas segala pengorbanan, 

dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada penulis. 

Beserta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi, 

semangat dan doa demi keberhasilan dalam menyelesaikan Tugas Akhir 

ini dengan baik. 

8. Sahabat-sahabat penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu 

yang selama ini telah memberikan motivasi, dukungan, semangat serta 

saran demi kemajuan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

9. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang 

telah banyak membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat 

banyak kekurangan baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, 

dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman 

yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan 

tersebut dan tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan 

yang bersifat kontributif bagi penulis. 
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 Akhir kata penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga tugas akhir 

ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya. Amin. 

 

 

Pekanbaru, 12 April 2018 

 

                                  Putri Anggita 

 

 

 


