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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala rahmat, karunia, kesehatan, kesempatan serta hidayahnya 

sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat 

beserta Salam kepada kekasih Allah SWT, yang telah membawa risalah islam 

dan menegakkan keadilan serta kejayaan umat. 

Allhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan judul “SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT PADA PT. 

MITRA BETON MANDIRI PEKANBARU”. Tugas Akhir disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda pada 

Jurusan Diploma Tiga Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaiakn Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama 

kedua orang tua saya yang selalu mendo’akan dan memberikan motivasi, 

cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa 

penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih 

yang tak terhingga kepada : 

1. Kepada kedua orang tua saya yang sangat spesial dalam hidup ini yaitu 

ayahanda tercinta Abdul Azis dan ibunda tercinta Faridah Hanum, mereka 

adalah orang tua yang terbaik sepanjang masa, yang selalu memberikan 
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tulus kasih sayang dan motivasi diri. Semoga beliau bangga dengan 

keberhasilan ini, dan sehat selalu agar saya bisa selalu membahagiakan 

mereka. 

2. Bapak Dr. Drs. H.  Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3. Ibu Qomariah L, SE., M.Si selaku ketua jurusan D3 Manajemen 

Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Astuti Meflinda, SE., MM selaku sekretaris jurusan D3 Manajemen 

Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Sahwitri Triandini, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan 

bimbingan kepada penulis sehingga tugas akhir ini bisa penulis selesaikan. 

6. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi da Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

7. Pimpinan dan segenap karyawan PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru yang 

telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Buat semua temen-temen seperjuangan D3 Manajemen Perusahaan, 

khususnya Drella Pratiwi, Ernawati, Isro Novellia, dan Rhara Ramona 
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yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Desi Mulyani dan Evi Sari sahabat terbaik yang selalu membantu dan juga 

memberi motivasi kepada penulis. 

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang dengan 

senang hati memberikan dorongan, kritik, dan saran kepada penulis 

sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

Besar harapan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah 

mereka dan membalasnya dengan kebaikan lebih, dan semoga tugas akhir ini 

bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap kalangan, 

amin. 
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