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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

laporan umum yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Peralatan Alat pelindung Diri 

(APD)  Di PT. Asrindo Citraseni Satria” 

Shalawat beriringkan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah 

S.A.W yang tealah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju masa 

yang terang-menerang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita 

rasakan pada saat sekarang ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir  ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan  dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat: 

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

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

2. Ibuk Lusiawati, SE., MBA Selaku Ketua Jurusan Manajemen Perusahaan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

3. Ibuk Sahwitri Triandani,SE.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen 

Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
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4. Ibuk Fitri Hidayati, SE, MM  selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan 

dorongan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. 

5. Bapak mujib bashori selaku pimpinan di logistic  

6. Kak ratih oktaviani yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama 

pkl 

7. Para staf yang membantu dalam proses pkl  

8. Keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan 

dan doa yang bermanfaat bagi penulis. 

9. Semua pihak yang telah membantu terselesainya laporang PKL ini yang tidak 

dapat penulis sebut satu persatu.  

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dalam penyusunan laporan umum PKL ini baik. Demi kesempurnaan laporan 

umum PKL ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis 

harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. 

 

Pekanbaru , 12 Maret 2018 
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