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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan karunia yang 

dilimpahkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat  menyelesaikan penulisan ini 

dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan Salam tak 

bosan-bosannya penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga 

senantiasa kita mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir nanti. 

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bi

mbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan  

ucapan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua tersayang, Ayahanda Johari dan Ibunda Misriyah, yang tiada 

henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril maupun materi 

selama menempuh pendidikan, serta abang Fatkhul Amin dan kedua adik 

penulis tersayang yaitu Umi Zakiyah dan Yusrina Zahara. 

2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Serta civitasa kademika Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus SP. M.Ec Dekan Fakultas Ekonomi danIlmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku dosen pembimbing dan juga dosen 

penasehat akademis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan masukan dan bimbingan mulai dari awal pekerjaan sampai 

selesainya skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan IlmuSosisal Universitas Islam Negeri  

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak berjasa memberikan sumbangan 

pemikiran demi kemajuan wawasan pengetahuan penulis. 

6. Jajaran staf Dinas Perhubungan dan Pengelola parkir yang telah membantu  

penulis dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

7. Penyemangat penulis Inten Nawangsih Ayu sulistyo yang sampai saat ini 

masih selalu menemani penulis. 

8. Para pendukung penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yakni Bapak Bahari sekeluarga yang telah mau 

mengeratiskan rumahnya untuk ditinggali, kahairul Anwar, Muhhammad 

Irhamni dan juga Ria Hayuna yang telah menemani penulis dalam 

kesehariannya dan kepada seluruh manusia yang pernah nasinya dan air 

minumnya dimakan dan diminum oleh penulis. 

9. Rekankan-rekan seperjuangan di lokal ANA F 2013, dan seluruh teman-

teman di jurusan Administrasi Negara yang dalam kehidupan dikampus selalu 

bersenda gurau namun tetap selalu kompak. 

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satupersatu dalam membantu 

penyelesaian sekripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk 

kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat berguna 

dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 
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