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KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Analisis

Penerbitan Perizinan Penyelenggaraan Toko Obat Pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Ini untuk memenuhi salah satu

syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial

Strata Satu pada Program Studi Ilmu Administasi Negara Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda

tercinta H.M.Said dan Ibunda yang kusayangi Hj. Sitti aisyah yang telah

mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril maupun

materil.dan juga tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, serta

perhatian kepada penulis,Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat,

Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang

telah diberikan kepada penulis. “Ya allah, berikanlah suatu kesempatan serta

kemampuan bagi hambamu ini untuk membahagikan dan membanggakan kedua

orang tua hamba, mereka adalah kado terindah dari mu”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami

kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan

berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat

diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang
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sebesar-besarnya kepada:

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Mahendra Romus, M.Ec.Ph.d, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku ketua jurusan Ilmu administrasi Negara

sekaligus dosen pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan,

informasi dan arahan kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.Kp selaku sekretaris Jurusan Ilmu

Administrasi Negara.

5. Bapak dan ibu dosen serta pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara

sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik

dan bernilai.

6. Seluruh aparatur pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama

melaksanakan penelitian.

7. Terimakasih yang tiada terhingga untuk Kedua orang tua ayahanda bapak

H.M.Said dan ibunda Hj.Sitti Aisyah yang telahmendoakan dan

memberikan motivasi selama ini, serta seluruh keluarga besar yang tidak

bisa dituliskan satu persatu, terimakasih atas dukungannya kepada penulis

sehingga penulis mengerti arti sebuah perjuangan.

8. Terimaksih kepada Bg John, yang selalu senantiasa memberikan Ilmu dan
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Masukan selama ini kepada penulis, semoga kebaikann beliau dibalas oleh

allah s.w.t

9. Terima kasih juga buat seluruh Kawan-kawan SD,SMP,SMA, serta kawan

kuliah terkhususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara lokal G Angkatan

2014.

10. Terimasih juga buat kawan-kawan Pejuang topi bertali (Ocu wahyu,Asrul

akhafi,Eki Reza,leman,Sandi Saputra,Aminah,Jannah,Khusul,Intan,anti, dan

lusi)

11. Terimakasih juga kawan-kawan KKN “Keluarga Kerik” (Ardi,Fahri,

Iwang,Andri,Danachornita,Haliza,Tria Rahelda,Vina,Eba,Andi

Ria,Masfuati,Nisa). Yang telah memberikan dukungan dalam penulisan

skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan masih jauh dari kesempurnaan dan Oleh

karena itu, Peneliti mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat

membangun,serta motivasi dari semua pihak untuk mencapai hasil yang lebih

maksimal lagi.
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