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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis 

kirimkankepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Manusia dari alam 

kegelapan ke alam yang penuh cahaya iman dan islam. 

Dengan izin dan rahmat yang Allah SWT berikan, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “ ANALISIS PROSEDUR PERIZINAN 

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DAN PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA 

ASING (IMTA) DI PROVINSI RIAU ”, guna memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) program studi Administrasi Negara 

pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

Dalam penulis skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan-

kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bantuan, 

bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk 

itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada: 

Terimakasih untuk Ayahanda tercinta Arpin, Ibunda tercinta Yarmi, 

Abang Rainal Haq dan Taufik Hidayat, Kakak Susi Ayu Saputri yang telah 

banyak berkorban baik dalam bentuk material maupun moril serta untaian do’a 
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yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan demi tercapainya cita-cita 

penulis. 

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

NegeriSultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya. 

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

danIlmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III yang telah 

memberikan banyak bantuan bagi penulis selama perkuliahan di Jurusan 

Administrasi Negara. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos. MA selaku ketua jurusan Administrasi dan selaku 

penasehat akademik penulis serta dan seluruh pegawai jurusan yang telah 

memberikan bimbingan bagi penulis selama perkuliahan di Jurusan 

Administrasi Negara. 

4. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telahmemberikan waktu luang dalam kesibukannya untuk 

membimbing danmemberi pengarahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Kepada seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau yang telah memberikan bantuan kepadapenulis dalam memberikan 

informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini. 

6. Rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara khusunya ANA F Angkatan 2014, 

dan teman-teman KKN tahun 2017 di Desa Tanjung Harapan Kecamatan 

Kampar Kiri terima kasih atas semangat dan dukungannya. 
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7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.  

Semoga kebaikan yang telah dilakukan tersebut menjadi amal yang 

diterimadi sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir 

kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikanyang membutuhkan, Amin ya Rabbal ‘alamin. 

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya, pembaca pada umumnya. 
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