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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa. Atas segala rahmat dan 

hidayahNya yang telah diberikan penulis, sehingga penulis dapat  meyelesaikan 

tugas akhir ini dengan judul “ KEDISIPLINAN KERJA PADA DINAS 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN 

KUANTAN SUNGINGI RIAU “ 

Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini mendapat banyak 

kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya, untuk itu dengan segala 

kerendahaan hati penulis mengharapkan dan menerima kritik juga saran dari 

pembaca demi kesempurnaan laporan ini. 

Penulisan laporan ini merupakan rangkaian dari proses pendidikan dan 

merupakan syarat dalam mengukuti ujian compherensive 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 

bimbimgam, arahan dan bantuan dari berbagi pihak, baik yang secara langsung 

maupun tidak langsung yang penulis terima dari : 

1. Bapak Dr. Mahendra Romus,SP, M.Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Ibu Lusiawati, SE, MBA dan Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua 

jurusan dan sekretaris jurusan DIII Manajemen Perusahaan Fakultas 
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Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3. Bapak Riki Hanri Malau SE,MM selaku dosen pembimbing yang telah 

berkenan meluang waktunya, tenaga dan fikiran serta masukaan-masukan 

yang sangat berarti sekali bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. 

4. Para dosen program studi DIII manjemen perusahaan yang telah banyak 

memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan. 

5. Bapak Azwan, S.Sos.ST dan Andika Putra selaku kepala Dinas dan 

Sekretaris Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Kuantan Singingi Riau. 

6. Kedua orang tua ayahanda Hatta dan ibu Asraniwati tercinta, terima kasih 

atas segala pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah 

diberikan kepada penulis. 

7. Abangku Irhanyandi dan Nopa Ropiansyah, dan kakakku Sespa Yesila 

yang selalu memberi motivasi dan doa selama penulis menyelesaikan 

kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi Bembenk, Nurdiasma, Nila indah 

Rizka Maya sari, dan viona monica putry serta sahabat-sahabat 

seperjuangan selama menjalankan perkuliahan khususnya Zakia, Fefi 

Resiana, Alpi Susanti, Resnu Opa Histori dan Ramadani serta seluruh 

mahasiswa DIII MP angkatan 2014. Terima kasih membantu dan memberi 

semangat kepada penulis dalam menyelsesaikan tugas akhir. 
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Akhirnya penulis mengucapka terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah 

diberikan selama ini kepada penulis, semoga apa yang telah diberikan 

mendapatkan balasan dan mendapat pahala dari Allah Yang Maha Esa. 

 

 

 

Pekanbaru,   juli 2017 

 

      Lusiana Pebrianti 

 

 

 

 


