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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb...  

Alhamdulilah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rosullullah 

SAW, rasul pilihan serta suri tauladan, serta pada keluarga dan para sahabatnya 

diatas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.  

Pembuatan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu Program Studi Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul: “ANALISIS 

PENGELOLAAN TERMINAL TIPE A KOTA DUMAI OLEH BALAI 

PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV PROVINSI RIAU 

DAN KEPULAUAN RIAU ”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. 

Atas segala keterbatasan penulis, tentunya diharapkan kritik dan saran demi 

tercapainya kesempurnaan penulisan penelitian dimasa yang akan datang.  

Selanjutnya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

do’a, dukungan, motivasi serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Dengan segallla ketulusan dan kerendahaaan hati penulis sampaikan 

ucapan terimakasih kepada:  
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1. Bapak Prof. Munzir Hintami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

3. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam 

penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta 

karunia-Nya, Aminnn... 

5. Ibu Ari Nurwahidah, SE, selaku Penasihat Akademis 

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan 

ilmu yang bermafaat kepada penulis.  

7. Terkhusus kepada Almarhumah Ibunda tercinta Latifah dan Ayahanda 

Misgiono, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang senantiasa 

terpatri dalam do’a dan sudunya.  

8. Kepada kakak-kakak dan abang penulis yang tidak pernah berhenti untuk 

memberikan dukungan dan perhatian baik secara jasmani maupun rohani, 

semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berkah 

dan berlimpah, Aminnnn... 
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9. Kepala Koordinator beserta Staf petugas yang ada di Terminal Tipe A 

yang telah membantu dalam Proses Penelitian 

10. Pihak PO maupun Supir Bus yang telah bersedia menjadi informan 

didalam penelitian penulis 

11. Kepada sahabat terbaik (Putri Helnanda, Heriadi, S.I.Kom) yang selalu 

memberi dukungan dan motivasi dalam segala hal dan yang selalu ada dari 

dulu hingga sekarang di saat masa sulit maupun di masa senangnya. 

Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah SWT. 

Aminnn...  

12. Sahabat Basecamp (Hamdan Syakirin,S.Sos, Khoirul Amin,S.Sos, Andre 

Reski,S.Sos, Nurfadilla,S.Sos, Gusni Eliza,S.Sos, Fatmiwati,S.Sos, Ilma 

Nuryulianti, dan Intan Junita Wenasari)  yang selalu suport dan motivasi  

selama perkuliahan 

13. Kepada sahabat KKN Bukit Batrem Squad yang selalu memberikan 

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

14. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal F 

Angkatan Tahun 2014 terimkasih atas motivasi, dan bantuannya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi masukan serta dorongan 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan besar penulis 
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semoga Allah SWT senantiasa membalas budi yang telah diberikan kepada semua 

pihak kepada penulis. Aminn ya Robal ‘Alamin .  

Wasalamu’alaikum Wr.Wr  

 

Pekanbaru, Juli 2018 

Penulis, 
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