
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirabil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan limpahan rahmat dan karunia nya sehingga penulis diberikan kekuatan 

untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beriring salam juga 

dikirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammmad SAW yang telah membawa umatnya 

dari zaman jahiliyah kealam yang penuh denga ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan 

sampai saat ini. 

Untuk penyelesaian pendidikan strata satu (S1) diperlukan karya ilmiah dalam bentuk 

skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI 

PERATURAN WAILKOTA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA 

ROKOK PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU 2018”. Adapun skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian/sidang Munaqasah guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Falkutas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyaddari bahwa sebagai karya maanusia biasa, 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulisan terdapat kesalahan dan kekurangan, baik 

dari segi isi maupun penulisan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. 

Salah salah satu dari itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan moral maupun 

material serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian pada 

kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada : 
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1. Skripsi ini penulis sembahkan khusus kepada ibunda Nurmayanti dan Ayahanda 

Isprawito selaku orangtua penulis Asrial dan istri selaku paman dan bibik penulis  

tercinta yang tiada henti-hentinya selalu memberikan doa, serta kasih sayang yang 

begitu besar kepada penulis, ketulusan dan cinta mulia beserta pengorbanan yang luar 

biasa, serta terus mendukung penulis baik moril maupun material dan memotifasi 

penulis agar menjadi seorang sarjana yang berkualitas dan berkarakter sehingga 

penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. 

2. Keluarga besar penulis, adik sifa, adik winda, adik lena, adik irma, Paman, Bibik, 

Kakek, Nenek, serta seluruh kerabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan 

do’a yang terbainnya. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku rektor UIN Suska Riau 

beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba 

ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau. 

4. Bapak Drs H. Muh.Said HM, M.Ag, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu dekan I, 

II, III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Bapak Dr. Kamaruddin, Sos. M.Si  selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

6. Ibu Weni Puji Hastuti, Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara S1. 

7. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku penasehat Akademis yang telah 

banyak memberikan motivasi selama kuliah. 

8. Ibu Mustiqowati Ummul, F, M.Si Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikaan konsultasi dan bimbingan serta saran, dukungan dan arahan dalam 

menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 
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9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah 

banyak memberikan pengajaaran dan ilmu pengetahuan yang bermaanfaat kepada 

penulis. 

10. Bapak Dr. Zaini Rizaldi, S selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Ibu 

Gustiyanti, SKM, M. Kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Kesehatan Kota Pekanbaru, Ibu Hj. Tatik Spriyanti, SKM selaku Kepala Seksi Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Kesehaatan Kota Pekanbaru. 

11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Kintan Mutiara, M.Muawam, Tri Sucipto, Ahmad 

Persirianto, M. Kudri, Hasbyallah, Bang Rizan, Robina, Yasno Saputra, dan Abdul 

Hanis yang telah memberikan support dan berbagai cerita kepada penulis. 

12. Kepada seluruh teman-temaan seperjuangan Administrasi Negara lokal I Angkatan 

2013 dan tanpa terkeculi, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. 

 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, dorogan, 

pengorbanan dan keikhlasan serta kebaikan yang telah diberikn selama ini akan menjadi amal 

kebaikan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah SWT Amin Ya Robbil Alamin. 

 

Wassamu’alaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru, 8 Oktober 2018-10-2018 

Penulis, 

 

 

NOPRIYANDI 

NIM. 11375104764 


