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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum, Wr.Wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat islam yang telah 

memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di 

Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan”.  

Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam 

Baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahumma sholli’ala 

tsaidina Muhammad Wa’ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu’alaika Ya 

Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga 

terbukalah berbagai hikmah ilmu pngetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia 

hingga akhir zaman. 

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima 

kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas 

segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari 

berbagai pihak  selama proses studi dan juga selama proses pembuatan skripsi ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Admadi SPd.SD dan ibunda Nur’Azizah 

yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil serta 
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semangat yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis  bisa menyandang 

gelar Sarjana, jasamu mungkin tidak akan pernah dapat ananda balaskan. 

Tidak lupa juga terimakasih kepada adik Winda Eliza dan Akbareza yang 

selalu memberi dukungan dan semangat sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi dengan baik dan semua keluarga tercinta yang tak bisa 

satu persatu penulis sebutkan. 

2. Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak  Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara Fakuktas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan 

Syarif Kasim Riau dan juga selaku Dosen Konsultasi Proposal. 

5. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, MKP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Ratna Dewi S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

membimbing dan memberikan masukan hingga penulis bisa  menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

7. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Penasehat Akademik penulis di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang telah banyak membantu dan memberi nasehat, motivasi kepada penulis 

sehingga bisa menyelesaikan skripsi penulis. 
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8. Kepada seluruh dosen pengajar yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 

telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga penulis 

mampu menempuh pembelajaran hingga titik ini. 

9. Kepada seluruh staf pegawai yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

mempermudah penulis untuk kepengurusan administrasi. 

10. Kepada Kepala Kantor dan seluruh Pegawai Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan tempat peneliti 

melakukan Penelitian ini. 

11. Kepada Ahmad Zainuri yang telah membantu dan menemani peneliti selama 

ini dan memberikan dukungan serta motovasi  tiada henti. 

12. Kepada sahabat Long Distance Relationshipku Endang Maymunah yang 

selalu memberi dukungan positif waalaupun dari kejauhan dan teman-teman 

KKN Desa Pekantua Kecamatan Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir 

Terkhusus Nuria Sukma, Asmaliana, Nursella Arlina Wita dan Rabiatul 

Adawiya dan kepada sahabat semua yang tak bisa satu persatu penulis 

sebutkan. 

13. Kepada sahabat seperjuangan Administrasi Negara Suci Pratiwi S.Sos, 

Uswatun Khasanah S.Sos, Syusi Susanti S.Sos, Sari Tri Rahayu selain itu  

juga teman seperjuangan 2014 terkhusus Maria Fransiska S.Sos, Ikke 
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support dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

14. Seluruh teman seperjuangan ANA E angkatan 2014 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu yang telah memberi support dan berbagi ilmu serta 

pengalaman kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang  memiliki keterbatasan, tentu 

tidak mungkin luput dari kekurangan, baik dari segi bacaan maupun dari segi 

sistematis penulisan.  

Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah 

SWT meridhai. Amin yarabbal ‘alamin. 

Wassalamualaikum.Wr. wb 

Pekanbaru, ……………. 
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