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KATA PENGANTAR 

 Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Dengan Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan 

rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga tugas akhir atau skripsi minor ini dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa diaturkan kepada roh 

penyelamat alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa 

umatNya dari alam kenistaan dan kebobrokan moral kealam yang penuh dengan kedamaian 

dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki sampai sekarang ini. 

 Penulisan tugas akhir atau skripsi minor berjudul: Evaluasi Pengadaan Suku Cadang 

Alat Berat Excavator Pada PT. Pandawa Perkasa Surya Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar 

Ahli Madya Manajemen Perusahaan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir atau skripsi minor ini banyak sekali 

perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis 

dapatkan. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 

 

1. Kepada Ayahanda Refli dan Ibunda Yetri atas jasa-jasanya, kesabaran, do’a dan tidak 

lelah dalam membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang yang tulus dan 

ikhlas kepada penulis semenjak kecil sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, 

yang senantiasa memberikan motivasi kepada Penulis sehingga Penulis bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Dekan Dr. Mahendra Romus Sp., M.Ec., serta pembantu Dekan I, II, dan III. 

4. Ibu Lusiawati, SE, MBA dan Sahwitri Triandani, SE,Msi selaku ketua dan sekretaris 

jurusan DIII Manajemen Perusahaan, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang 

diberikan. 

5. Bapak Riki Hanri Malau SE, MM., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

memberikan masukan ilmu, waktu dan semangat serta memberikan pengarahan 

kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA Riau, yang telah banyak memberi ilmu kepada Penulis. 

7. Pimpinan dan segenap karyawan PT. Pandawa Perkasa Surya Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

8. Kakak dan abang tercinta, Ulfa Gayatri SE, dan Gusriadi Senjaya Putra, serta adik-

adik tersayang Hengky Prananda dan Yuhelna Tiara yang telah memberikan 

dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil 

demi lancarnya penyusunan tugas akhir ini. 

9. Sahabat Penulis Sri Ayu Wandira, Wahyu Kurnia Ilahi, Aulia Putri, Agus Nurhayat, 

Khairul Azmi yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini.  

10. Semua anggota kelas DIII Manajemen Perusahaan/MP C angkatan 2015 terimakasih 

atas dukungan, motivasi, dan bantuannya. Serta teman-teman seperjuangan 

Mahasiswa/I jurusan DIII Manajemen Perusahaan UIN SUSKA Riau. 
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11. Semua yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini baik secara 

langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini diwaktu yang tepat. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas akhir atau skripsi minor masih 

terdapat kelemahannya, untuk itu Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang 

sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir atau skripsi minor ini di masa yang 

akan datang. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih. 

Pekanbaru, 14 Maret 2018 

Penulis 
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