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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirobbil ‘alamin 

 Segala puji bagi Allah SWT. Berkat petunjuk dan rahmat serta pertolonga-

nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul” 

Analisis Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti  

Terhadap Limbah Industri Sagu (studi kasus di Desa Sungai Tohor Kecamatan 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur.)” 

 Shalawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam 

Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan 

dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu 

pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. 

 Dalam skripsi ini, penulis telah banyakmendapat bantuan baik dari segi 

moril maupun materil serta didukung oleh fasilitas yang memadai oleh berbagai 

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan seuntai kata 

terima kasih yang setinggi-tingginya buat: 

1. Ayahanda tercinta( usman ) dan ibunda tersayang (surianti ). Terimakasih 

atas kasih sayang yang telah kalian berikan dari mulai ananda dalam 

kandungan sampai kedunia hingga sekarang. Terimaksih atas nasehat dan 

semangat ibunda sealama ananda mengerjakan skripsi, jasa dan 

pengorbanan ayah dan ibu tidak akan tergantikan oleh apapun di dunia ini, 

semoga ayah dan ibu akan diberikan kesehatan dan kebahagian. Amin 



ii 
 

2. Abang dan adik( Rian Chandra, Maya Nurbaiti dan Yulia Fatma ). 

Terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah kalian berikan 

selama ini, semoga persaudaraan ini akan abadi selamanya. 

3. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin M. Ag Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

4. Bapak Mahendra Ramos, M.EC, P.hd selaku dekan fakultas Ekonomi Dan 

Ilmu Sosial. 

5. Bapak Rusdi S.Sos MA selaku ketua Jurusan Administrasi Negara 

6. Ibuk Weni Puji Hastuti S.Sos, MKP selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara 

7. Bapak Dr, Kamarudin, S.Sos, M.Si selaku pembimbing dalam penulisan 

skripsi ini yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta 

arahan dan motivasi dalam penyelesain skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan /I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

yang telah sabar memberikan bimbingan serta arahan ilmu pengetahuan 

selam penulis melaksanakan perkuliahan. 

9. Bapak Hendra Putra, S.IP, M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Dan Kehutanan, Bapak Salman Alfarisi.ST selaku kepala bidang 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan  hidup, Bapak Andi 

Sahputra.ST sebagai seksi pengendalian, kak Fitri dan kak Ica. Semua 

pegawai yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

kepulauan Meranti yang tidak dapat disebut namanya satu 
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persatu.terimakasih telah memberikan kemudahan peneliti dalam 

melakukan penulisan, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua 

10. Ucapan terima kasih kepada adek Joeka Putra dan abang Suhaidi serta 

Mitra VJ yang telah memberikan bantuanya kepada penulis dalam 

penelitian. 

11. Terimakasih kepada Tiara Wulandari yang selaku memberikan masukan 

dan semangat kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi, erwin 

Saputra, Miawandi, Yozha Prawira ,Eki Muhammad Reza, dan seluruh 

teman-teman anak lokal  C Aministrasi Negara Tahun 2014 yang tidak 

dapat penulis sebut namanya sau persatu yang telah memberikan dorogan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang 

diharapkan, sehinga memerlukan penyempurnaan sedemikian rupa. Sebab dala 

kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun 

rujukan yang diperluka serta analisis dan saran dalam rangka penyempurnaan 

penulisan skripsi ini 

Akhir atas bantuan semua pihak, penulis ucapkan terimaksih yang sebesar-

besarnya semogasemua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Amin ya Robbal’alamin    

       Pekanbaru, 27 Mei 2018 

Penulis 
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