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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti persembahkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga 

akhirnya peneliti dapat meyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “Manajemen 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di PT. Coca-Cola Amatil Indonesia 

Cabang Pekanbaru” tepat pada waktunya. 

Adapun tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

guna memperoleh gelar Ahli Madya (DIII) Manajemen Perusahaan pada Fakultas 

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

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangannya karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu 

banyak pihak yang memberikan bantuan, saran serta bimbingan baik moral maupun 

materi selama penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan 

dan do’a yang tidak terhinggan kepada peneliti dan memberikan semangat 
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yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

tepat pada waktunya. 

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

dan Ilmu Sosial. 

3. Ibu Hj.Qomariah Lahamid, SE., Msi, selaku Ketua jurusan DIII Manajemen 

Perusahaan dan Bapak Fahkrur Rozi, SE, MM, selaku sekretaris Jurusan DIII 

Manajemen Perusahaan. 

4. Ibu Hj.Qomariah Lahamid, SE., Msi, selaku dosen pembimbing dalam 

pelaksanaan Tugas Akhir (TA) yang telah meluangkan waktu dan 

kesempatannya untuk mengarahkan dan membimbing penelitian dalam 

menyelesaiakan tugas akhir ini. 

5. Bapak dan ibu dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau. 

6. Bapak Pimpinan PT. Coca Cola Amatil Indonesia cabang Pekanbaru, beserta 

karyawan dan karyawati yang telah membantu memberikan data-data yang 

berguna untuk penulisan Tugas Akhir ini. 

7. Sahabat penulis yang terkasih yaitu Riska, terimakasih telah memberikan 

support dan bantuan kepada penulis beserta teman-teman DIII Manajemen 

Perusahaan Lokal A, B dan C angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan semangat sukses untuk teman-teman semua. 
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Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua 

pihak yang berperan dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT 

memberikan balasan atas segala bantuan yang diberikan. 

Penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua amiin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kelemahan 

penulis. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Pekanbaru 25 April 2019 

 

Andika M. Firdaus 

NIM. 01572104052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


