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             KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  berkat,  ridho, rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Analisis Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPM-PTSP) Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) Di Kecamatan Tampan.” 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa 

maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. 

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda  M. Irwansyah dan Ibunda 

Sumarsih yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis hingga 

sampai seperti saat ini. Serta kakanda  Dino Irawan, S.Pdi dan adinda Dedi 

Irawan, Ditiansih Irwayuni, dan Dita Ayuwanda.Terima Kasih tak terhingga 

karena telah memberikan segala dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik 
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itu berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi serta doa yang tak pernah ada 

hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis, semoga Allah SWT selalu 

melindungi, memberikan kesehatan serta rezeki kepada kedua orang tua serta 

keluarga penulis, Aamiin. 

Terima kasih yang sebesar - besarnya serta penghargaan yang setinggi-

tingginya juga penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya. 

2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M,Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi 

Fakultas teladan dan semakin maju. 

3. Bapak Almasri, S.sos, M.Si selaku Ketua Senat Mahasiswa Administrasi 

Negara. 

4. Bapak Rusdi S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara. 

5. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.Kp Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara sekaligus selaku dosen penasehat akademik peneliti yang selalu 

memotivasi dalam kegiatan akademik..  

6. Bapak  Khairunsyah  Purba, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
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8. Kepada seluruh pejabat serta staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru yang telah membantu 

penulis dengan  memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 

9. Dan sahabat - sahabat seperjuangan Jurusan Administrasi Negara 

Angkatan 2013 terkhusus Lokal K dan sahabat lainnya yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu - persatu yang selalu memberi semangat kepada 

penulis. 

10. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan 

doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-

Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-

Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, 

serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.    

 Pekanbaru,    Desember 2017 

   Penulis 

 

 

 

           Dimas Irawan 


