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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS 

PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PEKANBARU (STUDI 

KASUS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SUDIRMAN)”. 
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dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu 

penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya 

kepada yang terhormat: 

1. Terima kasih kepada Ayahanda Ahmad Yani dan Ibunda Jusniati yang 

telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan penuh 

pengorbanan, kerja keras dan jerih payah, memberikan support dan 
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Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara. 

5. Ibu Leny Nofianti MS, SE, M.Si. Ak, CA, selaku Penasehat Akademis, 

terima kasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan 
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7. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di jurusan Administrasi Negara 

sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik 

dan bernilai.  

8. Kepada Bapak Sarwono ST. (TD) dan Kakak Dila Gusti Ayu S.H serta 
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seperjuangan khususnya ANA A 2014, kebersamaan dengan kalian telah 

banyak mengajarkan banyak hal, Terima kasih buat kebersamaan ini 

semoga kebersamaan ini akan terjalin selamanya. 

10. Semua pihak yang telah membantu memberikan semangat serta doanya 

kepada penulis  yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 
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