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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang mana atas segala 

rahmat dan karunia-Nya penulis dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat serta 

salam tak lupa sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dan 

para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Pada kesempatan ini penulis membuat Tugas Akhir dengan judul “Upaya 

Menjaga Hygiene dan Sanitasi Pada Kitchen Grand Elite Hotel Pekanbaru”. 

Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti 

ujian Oral Comprehensive guna memperoleh gelar Ahli Madya Pada Fakultas 

Ekomoni dan Ilmu Sosial, Program Studi Diploma 3 Jurusan Manajemen 

Perusahaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan 

Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh 

dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan. Oleh 

karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan 

saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi tercapainya kesempurnaan 

Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga kepada: 

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
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3. Yang terhormat Ibu Qomariah L, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan D3 

Manajemen Perusahaan. 

4. Yang terhormat Ibu Astuti Meflinda, SE, MM selaku Sekretaris Jurusan D3 

Manajemen Perusahaan. 

5. Yang terhormat Ibu Dr. Julina SE, M.Si selaku Penasehat Akademik yang 

telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dibidang akademik. 

6. Yang terhormat Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang 

senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

7. Para Dosen Program Studi D3 Manajemen Perusahaan yang telah 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjalani 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Seluruh Head Of Department dan Staff Grand Elite Hotel Pekanbaru yang 

telah membantu dan membimbing penulis mulai dari kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) hingga  penyusunan Tugas Akhir ini selesai. 

9. Yang teristimewa orang tua tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, 

dukungan, kasih sayang dan do'a yang telah diberikan kepada penulis. Serta 

keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan 

do'a demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

baik. 

10. Sahabat-sahabat penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu 

yang selama ini telah memberikan motivasi, dukungan, semangat serta saran-
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saran demi kemajuan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. 

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang 

lebih dari Allah Yang Maha Esa. Permohonan maaf penulis ajukan karena 

menyadari masih banyak kelemahan maupun kekurangan dalam penulisan, untuk 

itu kritik maupun saran sangat penulis harapkan demi kemajuan kita bersama. 

Semoga karya tulis ini menjadi sesuatu yang berarti dan bermanfaat dikemudian 

hari. 

 

Pekanbaru, 01 Juni 2018 

 

Husnun Nabila Sara 

 

 

 

 


