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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada 

umatnya hingga akhir zaman, Aamiin. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul : “Analisis Pengendalian Kualitas 

Produksi Dalam Upaya Mengendalikan Tingkat Kerusakan Produk pada 

UKM Rantau Bakkery di Kota Pekanbaru”. 
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bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan pula 

penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Azmansyah SE., M.Econ selaku Ketua Prodi Manajemen S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Alm. Dr. Drs. Syamri Syamsuddin, M.Si selaku Dosen 
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dan pikiran serta motivasi dalam memberikan bimbingan serta 

pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

4. Bapak Kamar Zaman, SE., MM selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah banyak berbagi ilmunya, nasehat, serta dukungan moril sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan.  
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5. Bapak dan Ibu Dosen, dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau yang telah mendidik dan membantu penulis dari awal 

perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan ini.  

6. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas 

Islam Riau yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

7. Pemilik UKM Rantau Bakkery yang telah banyak membantu dalam 

pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Pahman rahimahullah dan ibu 

Tusmini yang telah memberikan segalanya, kesabaran, kasih sayang  

serta do’a yang tak pernah putus sehingga saya berhasil menyelesaikan 

kuliah, Kedua saudara saya kakak seni ricka dan adik saya vicky 

andrian romansyah semoga saya menjadi contoh yang baik bagi mereka 

berdua. 

9. Kepada orang tercerewet dan bawel Khunifia Hidayatullah yang terus 

memberikan semangat dan motivasi tak henti-hentinya kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Terimakasih penulis ucapkan untuk para sahabat dan buat teman-teman 

angkatan 2012 Prodi S1 Universitas Islam Riau Manajemen 

muhammad juandi, abdul azmul, sahrizal, al amin anugrah, zulpikar, 

nori ardianto yang telah membantu penulis selama perkuliahan serta 

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari pada 

sempurna, sehingga segala bentuk saran-saran, kritik dan masukannya yang 

membangun masih sangat diharapkan dari semua pihak demi kesempurnaan 
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wawasan, pengetahuan dan bahan wacana serta tentunya memberikaan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi kita semua.  

Pekanbaru,        Agustus 2018 

Penulis, 
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