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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “FUNGSI PENGAWASAN BALAI BESAR 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PEKANBARU 

TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK IMPORT YANG TIDAK  

MEMILIKI SURAT IZIN” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Pendidikan Strata I (S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 

dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang tidak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua, 

Ayahanda Warji dan Ibunda Yanti yang telah melahirkan, membesarkan, 

mendidik tanpa kenal lelah dan selalu mendo’akan penulis. 

Karya ini penulis hadiahkan untuk kedua orang tua tercinta, sebagai bentuk 

bagian dari rasa syukur dan harapan orang tua terhadap penulis, sehingga penulis 

mampu menempuh dan meraih gelar Sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. 

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa restu yang diberikan 

dalam mendidik dan membesarkan penulis. Selain itu, penulis juga ingin 

mengucapkan terimakasih kepada pihak yang juga berperan besar dalam 

membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

Ibu/Bapak pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

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

Negara, dan Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP selaku sekretaris jurusan 

Administrasi Negara  Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Ibu Meri Sandora, SE, MM selaku Pembimbing Akademik, mencurahkan 

segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan 

kepada penulis. 

5. Bapak Drs, H. Almasri, M.Si Selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu kepada 

penulis. Serta sabar menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan 

skripsi. 

6. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 

proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 
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8. Terimakasih kepada seluruh Staff dan Karyawan di Balai POM Pekanbaru 

yang telah memberikan data dan informasi untuk penulis. 

9. Saudara tercinta abangku Edi Mulyono, S.H, Ahmad Bajuri, S.Kom, kakak 

iparku Khairani Aulia, Amd. Keb, dan Kakakku Ani Sugiyanti, S.Pd. 

Terimakasih untuk doa, kasih sayang, memberikan semangat, nasehat, 

motivasi, perhatian yang luar biasa dan dorongan yang selalu diberikan 

untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan membanggakan keluarga.  

10. Terimakash untuk Andy Friansyah, temen sekaligus abang ketemu gede 

yang selalu menasehatiku, siap mendengar keluh kesahku, siap dengerin 

kalau aku lagi marah-marah, yang selalu memberikan semangat, motivasi 

dan berbagi ilmu kepadaku. 

11. Sahabat-sahabat Rumah Squad  Rizqi Isni Nurohmah si pejuang skripsi, 

Wika Ayu Fatmasari, Amd. Keb si pejuang mencari kerja, Sri Wiyanti, 

Amd. Farm yang selalu neraktirin kalau udah gajian dan Ayu Wahyuni yang 

nunggu di Halalin. Terimakasih kalian semua selalu menjadi sahabat 

terbaik, yang bikin mood baik kalau lagi jenuh.  Dan yang selalu ada dalam 

suka maupun duka.  

12. Teman-teman seperjuangan sepenanggungan dari semester satu hingga 

menjadi pejuang skripsi Diana Ulfa Tanjung, Sinta Luvita, Risa Wulandari, 

Wiwik Oktafianti, Novitasari Herawan Putri dan Fajri Kurniawan yang 

mengalami suka dan duka bersama. 
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13. Teman-teman Administrasi Negara Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 

2014 terutama kelas ANA i. Terimakasih menjadi teman yang baik, 

menjalin persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama. 

14. Terimakasih untuk teman-teman KKN Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan 

Bunut, Kabupaten Pelalawan. Semoga yang belum nyusul, segera menyusul. 

15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu. 

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk 

itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk 

kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi 

ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Pekanbaru,   Oktober, 2018 

Penulis, 

 

 

KUSSTIYAWATI NINIK ENDARROHANI 

NIM. 11475205761 

 
 


