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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah 

memberikan segala Rahmat, Karunia serta Hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah 

SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah 

Islam dan menegakkan keadilan serta kejayaan umat. 

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul” 

DISIPLIN  KERJA KARYAWAN PADA PT. PERTAMINA EP ASSET 1 

LIRIK KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU”.Tugas akhir 

ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Jurusan Diploma Tiga Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaiakan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat 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 terimkasih yang yang tak terhingga kepada: 

 

1. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah memberikan 

rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 
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2. IbuLusiawati,SE, MBASelaku Ketua Jurusan Diploma III Manajemen 

Perusahaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. IbuSahwitriTriandani, SE, M.SISelaku Sekretaris Jurusan Diploma III 

Manajemen Perusahaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Ferizal Rachmad, SE, MM Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, ilmu serta masukan-masukan sehingga tugas akhir 

ini dapat terselesaikan. 

5. Bapak dan Ibu dosen serta Pegawai Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Buat Seluruh Karyawan PT. Pertamina EP Asset 1 Lirik yang telah banyak 

membantu penulis dalam Praktek Kerja Lapangan 

7. Kedua orang Tua yang sangat Spesial dalam hidup ini,  mereka adalah orang 

tua terbaik yang pernah ada, yang selalu memberikan tulus kasih sayang dan 

motivasi diri. Semoga beliau bangga dengan keberhasilan ini.  

8. Teman-teman Sejawat dan Seperjuangan dan seluruh rekan-rekan DIII 

Manajemen Perusahaan A dan B terima kasih telah memberikan dukungan 

dan semangat untuk penulis serta menjadi teman yang memberikan motivasi 

serta partisipasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Semuapihak 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. 
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Mudah-mudahan atas segala bantuan serta budi baik yang penulis terima 

selama menjalani pendidikan mendapat Ridho dari Allah SWT. Akhir kata semoga 

tugas akhir ini atau Skripsi Minor ini dapat memberikan sumbangan pikirandan saran 

untuk perkembangan dan Pendidikan bagi semua pihak 

Penulis sanga tmenyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan tugas akhir atau skripsi minor ini. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang Konstruktif agar lebih baik lagi. Semoga tugas 

akhir atau Skripsi Minor ini bermanfaat. 

 

       Pekanbaru, 

 

 

       INTAN SARDELA 

 

 

 

 

 

 

 


