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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “PERANAN UNIT LANTAS POLISI SEKTOR 

TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM 

MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS MASYARAKAT 

DIKOTA SELATPANJANG”. 

Yang  merupakan salah satu pesyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

sosial pada Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda 

Rasulullah SAW. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangat pantas penulis ucapkan terima kasih 

yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag 

beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menimba ilmu di UIN Suska Riau ini. 

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

dan Ilmu Sosial beserta jajaran yang telah mempermudah proses 

penyelesaian tugas akhir ini. 
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3. Ketua Jurusan Administrasi Negara DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si beserta 

staf Jurusan Administrasi Negara yang turut membantu penyelesaian 

skripsi ini. 

4. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.SI yang telah memberikan bimbingan, arahan, 

masukan dan kemudahan selama penulisan proposal sekaligus dengan 

skripsi ini. 

5. Bapak Jhon Afrizal,S.HI,M.A selaku Pembimbing Akademis penulis yang 

selalu memberikan masukan dan saran sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Suska Riau yang telah mendidik dan 

mengajarkan ilmu-ilmunya, sehingga apa yang belum diketahui Penulis 

sebelumnya menjadi tau. Semua ilmu yang diberikan sangat berguna dan 

bermanfaat untuk kesuksesan Penulis dimasa akan datang. 

7. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN 

Suska Riau yang turut membantu Penulis dalam mengurus surat-surat 

untuk keperluan Penulis. 

8. Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta Pegawainya yang telah 

memberi kemudahan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku 

sebagai referensi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Khumaidi dan Ibunda Sumini yang 

telah melahirkan, merawat, dan mendidik dengan penuh kasih sayang. 

Serta selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan agar saya kelak 

menjadi anak yang bisa di banggakan. Begitu banyak pengorbanan yang 
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telah mereka berikan kepada saya hingga  menyelesaikan skripsi ini. 

Sehingga ucapan terima kasih ini belumlah cukup untuk menggantikan 

wujud penghargaan yang telah diberikan selama ini baik moril maupun 

materil. 

10. Untuk Kakek Saya Wahyono dan Nenek saya Suparmi  terima kasih telah 

mencintai saya dan merawat saya selama ini, kasih sayang yang engkau 

berikan takakan pernah saya lupakan sampai kapan pun.  

11. Untuk Paman-paman saya Winarno,Wiyadi,Wiyoso,Wiyatno terimakasih 

karena  selalu memberi kasi sayang seperti adik sendiri hingga saat ini 

semoga anak-anak paman nantik menjadi orang-orang yang bisa lebih baik 

dari pada orang tuanya. 

12.  Merry siska yanti Terimakasih selama 4 tahun selalu ada di saat saya 

susah maupun senang terimakasih segala jenis bantuan yang telah di 

berikan. semoga allah membalas kabaikan yang telah merry berikan 

kepada saya. 

13. Ade Indra Sukma terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan selama 

6 tahun tinggal bersama berbagi senang maupun susah, berbagi semua 

yang ada di kos kita sudah seperti keluarga kecil. Semoga anak-anak kita 

nantik tidak terjerumus ke dunia game moba seperti kita. 

14. Terimakasih untuk sanak Arif Rahman Hakim atas bantuan nya salama ini, 

membantu segalanya baik skripsi maupun data-data yang sulit di dapatkan. 

15. Buat Teguh Santoso terimakasih atas bantuan penyusunan kata-kata 

sehingga skripsi saya mudah di pahami dan langsung di acc. 
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16. Kepada kawan-kawan seperjuangan Adnil,Wendi,Iyon,Sukri,ujik semoga 

kita jadi sarjana yang berguna bagi masyarakat. 

17. Kepada sahabat saya Muhammad Farid yang setiap pagi membangunkan 

saya kuliah dari semeter satu sampai semeter dua belas, banyak bantuan 

yang anda berikan kepada saya, rasa terima kasih tidak cukup untuk 

membalas kebaikan anda. Semoga anda jadi anak yang berguna bagi kedua 

orang tua. 

18. Kepada Muhamad Maksum Sugondo yang ganteng terimakasih atas 

bantuan yang tidak seberapa yang diberikan kepada saya selama ini, 

walaupun tidak seberapa tapi saya merasa terbantu salam kita tinggal satu 

atap. 

19. Kepada Faisal Andriko 160kg  terimakasih atas bantuan memberikan  

makanan dan alat transportasi di saat saya susah. 

20. Kepada Fais dan sekeluarga terimakasih sudah memberikan tempat tinggal 

selama saya kuliah. 

Besar harapan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah mereka 

dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Dan semoga skripsi ini bermanfaat 

serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap kalangan, Aamiin. Terima 

Kasih. 

Wassalamu’ailaikum Wr. Wb. 

 

Pekanbaru, 24 April  2019 

Penulis, 

 

 

 
ARDI PRAYUDHA 

NIM. 11375105582 


