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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb 

Dengan Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga tugas akhir atau 

skripsi minor ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya .Shalawat dan salam 

tidak lupa diaturkan kepada roh penyelamatalan yakni Nabi Besar Muhammad 

SAW yang telah berjuang membawa umatNya dari alam kenistaan dan 

kebobrokan moral kealam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikanya itu 

Islam yang kita miliki sampai sekarang ini. 

 Penulisan tugas akhir atau skripsi minor yang berjudul: Implementasi 

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT. PLN (Persero) 

Rayon Simpang Tiga Pekanbaru dimaksud untuk melengkapi tugas dan 

memenuhi syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya 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 -tinggi nya 

kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk 

mendorong dan memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini 

yaitu Ayahanda Muzahar dan Ibunda Hetria Padma, yang telah 
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membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan senangtiasa 

memberikan saya semangat dalam bentuk apapun yang sangat berarti 

bagi saya, serta doa yang tulus untuk saya mudah-mudahan setiap 

pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahalamu menuju 

syurga dan moga dengan pengorbananmu dapar meraih kesuksesan yang 

engkau impikan. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN 

SUSKA Riau. 

3. Bapak  Dekan Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM serta wakil Dekan 

I, II, dan III. 

4. Ibu Qomariah I, SE,M. Si selaku ketua program studi DIII Manajemen 

Perusahaan. 

5. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM selaku sekretaris program studi DIII 

Manajemen Perusahaan  

6. Bapak Fakhrurrozi, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, Ilmu serta masukan-masukan sehingga tugas 

akhir ini dapat terselesaikan.. 

7. Ibu  Putriana, SE, MM selaku penasehat akademik yang banyak 

memberikan bimbingan kepada Penulis di bidang akademik. 

8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf karyawan / I Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA Riau, yang telah memberikan banyak ilmu kepada 

Penulis. 
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9. Pimpinan dan segenap karyawan pada PT. PLN (Persero) Rayon 

Simpang Tiga Pekanbaru, Bapak Ceisar E Purba, Bang Herry Hermansya 

dan seluruh karyawan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu oleh 

penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini.  

10. Untuk kakek dan nenek ku yang tersayang terima kasih kalian berdua 

sudah mendidik saya dari kecil sampai saat sekarang ini hingga saya bisa 

menyelesaikan jenjang pendidikan yang terakhir ini. Terimakasih  

dukungan dan kasih sayang yang nenek dan kakek berikan. Tugas Akhir 

ini Ega dedikasikan buat kakek dan nenek. 

11. Untuk kakak ku Sovia hasana, SP yang telah memberikan motivasi dan 

dukungan untuk membuat Tugas akhir ini  

12. Untuk sahabat sahabat terbaik ku yang sejak dulu menemaniku hingga 

saat ini yaitu , Silvia Wahyuni. Afridhatul Hidayah, Fitrah Ayu Elisha, 

Diana Syafitri dan Riska Sania. Terimakasih atas semangat, masukan dan 

telah mau mendengarkan keluh kesah ku. Tetap semangat untuk kalian 

semua, memang butuh perjuangan untuk mencapai gelar Ahli  Madya. 

13. Sahabat Penulis, dan semua anggota kelas DIII Manajemen 

Perusahaan/MP B angkatan 2015.  Sri Bintang Pamungkas, M Reza 

ikhsan Lubis, M Iskandar Syah, Riska, Zikri Kurniawan. terimakasih atas 

dukungan, motivasi, dan bantuannya. Serta teman-teman yang namanya 

tidak bisa di sebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak 
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membantu seperjuangan Mahasiswa /I jurusan DIII Manajemen 

Perusahaan UIN SUSKA Riau. 

14. Semua Pihak yang banyak telah 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 

terimakasih. 

 

Pekanbaru,  september 2018 

Penulis 

 

Maulia Rhegza 

Nim 01572204722 

 


