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KATA PENGANTAR 

     

Assalamu’alaikum WR.Wb 

   Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa 

memberikan rahmat dan kurnianya kepada penulis sehingga tuga akhir ini dapat di 

selesaikan  tepat pada waktunya.shalawat  dan salam tidak lupa pula diaturkan 

kepada roh penyelamat alam yakni nabi besar Muhamad SAW. yang telah 

berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan keborokahan moral ke alam 

yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu islam yang kita miliki sampai 

sekarang ini. 

         Penulis tugas akhir atau skripsi minor yang berjudul SISTEM PENILAIAN 

KINERJA KARYAWAN PADA COCA-COLA  AMATIL  INDONESIA 

(CCAI) PEKANBARU dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi 

syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. 

      Dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini banyak sekali perhatian, 

bantuan, bimbingan, motivasi serta fikiran dari berbagi pihak yang penulis 

dapatkan.maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-sebesarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

yang terhormat: 

1. Kepada orang tua, ayahanda Efendi dan ibunda Janawati yang selalu 

senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan do’a serta 

memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 
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2. Kepada kedua adik-adik saya Reza Azuan dan Sahriono yang selalu ada di 

setiap saat untuk mejadi penyemangat bagi penulis. 

3. Kepada keluarga besarku, penulis ucapkan ribuan terima kasih terutama 

kepada bg Deni Satriadi yg selalu memberi motivasi   saran  dan semua 

keluarga besar penulis ucap kan ribuan terima kasih atas doa dan motivasi 

dan sarannya selama ini sehingga penulis bisa menyelelesaikan tugas akhir 

ini. 

4. Bapak prof.Dr.H. Akhmad Mujahidin ,M.Ag selaku Rektor  UIN  SUSKA 

riau 

5. Bapak dekan Dr. Drs. H. Muh. Said  HM, M. Ag, MM, serta pembantu 

Dekan I,II,dan III. 

6. Ibu Aras Aira,SE, M Ak selaku penasehat akademik yang banyak 

memberikan bimbingan kepada penulis dibidang akademik. 

7. Ibu Putriana SE,MM Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu dan fikirannya dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran dalam 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

8. Ibu Qomariah I, SE,M. Si selaku kepala jurusan D3 Manajemen 

perusahaan  

9. Manager dan segenap karyawan PT COCA-COLA AMATIL 

INDONESIA (CCAI) PEKANBARU yang tidak mungkin di sebutkan satu 

persatu oleh penulis yang telah banyak membantu penulis dalam 

penyelesaikan tugas akhir ini. 
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10. Kepada teman-teman saya yang telah memberi motivasi dan saranya, 

penulis ucapkan ribuan terima kasih terutama  Fitri Anderiani, Sarti 

Masito, Serli Marito, Nurjannah dan semua teman-teman yang berada di 

kelas (B) terima kasih atas semuanya,kalian sehabat-sahabat terbaik ku. 

11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini 

baik secara lansung maupun tidak lansung sehingga penulis dapat 

menyelesaikan akhir ini di wajtu yang tepat. 

     Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas akhir ini masih 

terdapat kelemahanya, untuk itu penulis sangat mengharapkan segala kritik dan 

saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini di masa yang 

akan datang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih 

 

 

                                                                                    Pekanbaru, 05 Juni 2017 

 

EVA JAYANTI 

NIM:01472205210 

 

 

 

 

 

 

 


