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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. Atas 

rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “SISTEM DAN 

ADMINISTRASI PENIMBANGAN BUAH KELAPA SAWIT PADA 

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V”. Sholawat beriring salam kepada 

Rasulullah SAW, mudah-mudahan dilimpahkan syafaat oleh beliau di akhir kelak 

nanti.Amin Ya Robbal Alamin. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih 

ditemukan kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian, untuk itu 

dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritikan juga 

saran dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. 

Penulisan tugas akhir ini merupakan rangkaian dari proses pendidikan dan 

merupakan syarat dalam mengikuti ujian untuk program diploma III pada fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

bimbingan, arahan atau bantuan secara langsung maupun tidak langsung yang 

penulis terima dari : 

1. Yang tercinta dan terhormat Ayahanda Dahyar dan Ibunda Wiwi yang telah 

membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan panas terik tak 

dirasa, hujan rintik pun tak menyapa. Sungguh mulia pengorbanan mu dengan 

kesabaran, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan penulis. 
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2. Bapak 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 Eekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku pembimbing dalam menyelesaikan 

tugas akhir dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya tenaga pemikiran 

dan memberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Para Dosen Program Study D3 Manajemen yang telah banyak memberikan 

ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan. 

7. Buat adek ku Siti Nuraini dan Bagus Hadi Winata yang tak pernah lelah 

dalam berdoa dan berharap dengan sabar menanti kabar indah dalam 

menyelesaikan tugas akhir penulis, terima kasih atas motivasi yang diberikan 

pada penulis selama ini. 

8. Bapak Paidi selaku instruktur di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei 

Galuh. 

9. Buat karyawan dan karyawati di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei 

Galuh yang baik hati dan ramah yang senantiasa membimbing penulis  

selama PKL. 
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10. Buat sahabat ku Kharis Mayang dan seluruh sahabat-sahabat seperjuangan D3 

Manajemen Perusahaan angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan 

kepada penulis. 

Dan buat pihak- pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga atas 

apa yang diberikan kepada penulis akan mendapat suafa’at, berkat dan 

balasan yang berlipat ganda dari Allah Tuhan Semesta Alam, Amin ya robbal 

alamin. 

Pekanbaru, Agustus 2018 

Penulis 
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