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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirahiim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh. 

Alhamdulillaahhirobbil’aalamin, segala puji dan syukur bagi allah SWT. 

Yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan hidayah-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

Shalawat beriringan salam, tak lupa tercurah kepada Nabi besar kita yakni 

Nabi Muhammad SAW. Beliau pelopor umat islam, sang revolusioner umat 

manusia, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan (jahiliyah) menuju 

zaman yang serba ilmu pengetahuan, semoga kita nantinya akan mendapatkan 

syafa’atnya kelak di yaumulkiyama. Amin Allahumma Amin.   

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan 

tugas akhir dengan sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa penulisan 

tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Hal ini dikarenakan kemampuan dan keterbatasan cakrawala berfikir 

penulis sendiri, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk 

kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul 

“Peranan Maintenance Untuk Kelancaran Penyewaan Jasa Alat Berat PT 

Oriental Primasinergi Engineering”. Tugas akhir ini adalah sebagai syarat 

untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada program 

Diploma III Manajemen perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universita 

Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Untuk penyelesaian tugas akhir ini, penulis  banyak mendapatkan 

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan bersifat moril maupun 

materil maka pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih 

kepada yang terhormat: 

1. Teristimewa kepada Ayahanda Syayum Birro Pasaribu dan Ibunda Robiani 

Hasibuan tercinta, yang selama ini mencurahkan kasih sayangya kepada 

penulis, berkat kasih saying dan do’a yang diberikan sehingga penulis bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2.  Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial, serta Pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku Ketua Jurusan Manajemen Perusahaan DIII, 

dan juga Ibu Sahwitri Triandani, SE, M. Si sekretaris Jurusan Manajemen 

Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universita Islam Sultan Syarif 

Kasim Riau yang selalu memberikan masukan serta petunjuk kepada penulis.   

4. Bapak Riki Hanri Malau, SE, MM selaku pembimbing tugas akhir dan 

sekaligus pembimbing proposal yang telah berkenan memberikan pengarahan, 

bimbingan, petunjuk, saran, kesabaran serta waktunya dalam pembuatan tugas 

akhir ini hingga selesai. 

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universita Islam Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan 

ilmunya dan juga ide-idenya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
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6. Bapak Munandar, selaku manajer PT Oriental Primasinergi Engineering yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian 

tugas akhir ini. 

7. Bapak Slamet Mujianto. Selaku Instruktur di PT Oriental Primasinergi 

Engineering yang telah memberikan informasi dan bimbingan untuk penulisan 

ini. 

8. Terima kasih juga kepada kakak Desrika, Tini Hajar,dan Hikma Juni,dan 

Abanganda Sutan Arab sera Adek Sahroni martua dan Laila Tussifa semua 

keluarga yang selalu mendukung dan mendo’akan penulis dalam 

menyelesaikan  tugas akhir ini.  

9. Seluruh teman-teman kelas (lokal A,B dan C) yang selalu memberi dukungan 

dan semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini, khususnya buat 

Dewi Mulia, Nisriyani Pulungan, Silvia Wahyuni, Malaini, Faridha dan juga 

seluruh rekan-rekan yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. 

Semoga Allah SWT Mencatat jasa baik  mereka sebagai nilai ibadah di 

sisinya, dan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda. Mudah-

mudahan kedepannya kelak kita bisa sukses semua. 

 

 Pekanbaru, 4 Mei 2018 

Penulis 

  

Gorgor Pasaribu 

NIM. 01572204871 

 

 


