
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat 

dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan 

nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah. 

Penulisan skripsi yang berjudul “ Peranan Kantor Pangawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal 

Di Kabupaten Indragiri Hilir”. Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian 

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

sosial Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Hal 

ini dikarenakan kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya wawasan yang penulis 

miliki. Karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam 

penyelesaian penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, 

saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada : 

1. Teristimewa kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho untuk dapat menyusun 

skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya sampai selesai dan bisa mengikuti ujian 

akhir ini. 

2. Untuk cinta pertama dan terakhirku Ibunda Hj.Arbaiyah dan Ayahanda H.Syahril 

Abbas tercinta yang telah membesarkan dan mendidik ananda selama ini sehingga 



dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini, serta doa yang tulus dan 

ikhlas kepada ananda. 

3. Adik-adik ku tersayang, Atika Septhia, Ranti Ramadhini, Nazwa Azzahra Syah dan 

Nayla Azzahra Syah terima kasih untuk semangat yang selalu di berikan dan doa yang 

telah diberikan. 

4. Bapak Prof.Dr.H. Munzir Hitami, MA selaku rektor UIN SUSKA RIAU. 

5. Bapak Dekan Dr.Mahendra Romus, SP, M.Ec beserta pembantu dekan I, II, III 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

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

7. Ibu Ikhwani Ratna,SE,M.Si.Ak,CA selaku pembimbing yang telah memberikan 

waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas arahan dan kesabarannya 

dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Terima kasih untuk pihak bea cukai yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini 

9. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani pendidikan di 

bangku perkuliahan 

10. Terimakasih untuk sahabat ku Mutiara Silmi Hidayah, Yunda Rudita, Maria 

Fransiska, Kiki Hadiyati Harahap, serta rekan-rekan Mahasiswa/i ANA C selalu 

memberikan supportnya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis dan bagi semua pembaca serta berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

Pekanbaru, April 2018 

IKKE ARENDHA 

11475205414 


