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KATA PENGANTAR 

  

 Alhamdulilah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang masih 

memberikan nafas kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan 

skripsi degan judul “Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam 

Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota”. Tidak lupa shalawat dan sallam 

semoga Allah SWT curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan 

inspirator terbesar dalam segala keteladannya. 

 Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memproleh gelar 

Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini untuk membuktikan kebenaran 

antara intelektualitas kampus dengan realita kehidupan sesungguhnya dihiasi 

dengan faktualisasi kepentingan individu, kelompok kepentingan dan dibungkus 

dengan kamuflase sistematis. 

 Selanjutnya dengan segala keramahan dan kerendahan hati penulis 

haturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada : 

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Ayahanda Alm. Junaidi 

Nasution beserta Ibunda tercinta Mahdalena, yang telah mencurahkan 

seluruh kasih sayang, cinta, pengorbanan keringat dan air mata, untaian 

doa serta pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun 

penulis tidak bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering 

menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayah dan ibu. 
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Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu, Insyallah Sang 

Khalik selalu menyentuhmu dengan Cinta-Nya, layaknya cinta yang telah 

tercurahkan untuk penulis darimu. 

2. Ketiga saudari penulis, Ria Harmonia, SH, Rezki Palmajayanti S.Pd 

serta Resti Nanda Putri Nasution S.Pd terimakasih atas doa dan 

dukungannya selama ini. 

3. Kedua abang ipar penulis, Irhas SP serta Hendra Saputra S.Pd yang 

senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil, semoga 

mendapatkan balasan dari Allah SWT  yang berlipat ganda atas kebaikan 

yang telah diberikan kepadda penulis. 

4. Seluruh keluarga besar di Desa Silang Sakti yang tak bisa penulis sebutkan 

satu persatu, semoga diberi kesehatan. 

Penulis sadar, bahwa dalam proses penulisan skpripsi ini tidak 

berlangsung secara sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian proses yang 

melibatkan beberapa pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan 

dorongan dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini, untuk itu dengan 

segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahiddin, MA selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu rektor I, II, 

III, IV yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu 

di perguruan tinggi ini. 
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2. Bapak Dr. Drs, H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M,Si selaku ketua program studi ilmu 

Administrasi Negara yang telah memberikan masukan dan arahan serta 

motivasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

4. Ibu Weni Puji Astuti, S.sos, MKP selaku sekertaris jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku pembimbing skripsi 

yang telah memberikan motivasi serta arahan yang selalu menjadikan 

penulis bersemangat. 

5. Bapak Rusdi, S.sos, MA selaku dosen pembimbing proposal dan 

skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan kritik 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Serta seluruh jajaran dosen pengajar dan staf di jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

7.  Bapak Syaiful Siregar selaku pemborong bangunan yang telah 

memperkenankan saya berkerja selama kuliah untuk membiyai 

kebutuhan serta uang semester saya selama ini. 

8. Bapak Basuki, SE selaku Manager Pizza Hut mall SKA yang telah 

memperkenankan saya berkerja selama kuliah untuk membiyai 

kebutuhan serta uang semester saya selama ini. 
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9. Teman-teman seperjuangan khusunya ANA F 2014 atas segala 

kekompakan serta kebersamaanya. 

10. Kepada semua informan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 

Satlantas Polresta Kota Pekanbaru serta DPRD Kota Pekanbaru. 

Terimkasih atas segala waktu yang di berikan kepada penulis untuk 

melakukan penelitian dan memberika informasi yang penulis 

butuhkan. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut 

membantu dalam penyusunan ini. 

Akhirya penulis sampaikan terimakasih atas perhatiannya terhadap skripsi 

ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan pembaca yang budiman pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, 

begitulah adanya skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik 

yang konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala 

dukungan dan bantuan yang telah penulis terima. 

Pekanbaru 27 September 2018 

Hormat Saya, 

 

RANDI PERDANA NASUTION 

NIM. 11475104870 

 
 


