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 KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan 

kepada rasulullah SAW, Rasul pilihan serta suri tauladan, serta keluarga dan para 

sahabatnya diatas ilmu yang telah  mereka wariskan kepada umat. 

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun 

skripsi yang penulis tulis berjudul “Analisis Pengawasan Standar Uji Kelaikan 

Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 

Kabupaten Indragiri Hulu”. 

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih banyak 

kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penyusun. Namun banuak pihak yang mendorong dan memberikan 

motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penugh dengan rasa 

hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. 

Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.M.Ag 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ssosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr, Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM 
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3. Ketua Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial, 

Bapak Dr. KamarddinnS.Sos, M.Si 

4. Dosen pembimbing proposal dan skripsi Bapak Afrinaldi Rustam S.Ip, 

M.Si yang memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis 

selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. 

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang telah 

memberikan bekal ilmu dan membantu kegiatan perkuliahan. 

6. Terkhusus kepada Ayahku (Bahrun) dan Ibuku (Mustika) terimaksih atas 

segala cinta dan kasih yang senantiasa selalu ada dalam Do’a dan 

sujudnya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan serta keberkahan. 

Amin Ya Rabbal’Alamin. Kepada Abangku (Khatib Aidul Wahid, 

Mushbar Rabby Fadhillah, dan Heru Purwanto yang selalu memotivasi 

dan menguatkan semangat penulis dalam menempuh pendidikan.  

7. Kepada Zubair yang selalu memberi semangat kepada penulis sehingga 

tetap terus semangat menyelesaikan penelitian ini. 

8. Kepada sahabatku Helbina Mauna Sa’idah yang selalu menemani, 

memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Terimakasih kepada teman seperjuanganku Nurmailis, yang selalu  

memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis tetap terus 

semangat menyelesaikan penelitan ini. 
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10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

membantu penyusunan skripsi, Semoga semua motivasi, semangat, do’a 

serta bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. 

Juga seluruh keluarga tersayang adalah sumber inspirasi terbesar dan 

memberi semangat dan motivasi yang kuat bagi penulis untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Dari lubuk hati yang paling dalam dan cinta kasih 

sayang tidak berujung, penulis sampaikan ucapkan terimakasih yang tulus kepada 

keluarga karena kesabaran dan pengertian yang mendalam serta do’a yang tiada 

henti0hentinya. Semoga Allah Yang Maha Pengasih selalu memberikan taufik 

hidayah-Nya kepada kita semua dalam mencapai cita-cita untuk kebahagiaan 

hidup didunia dan akhirat.            

Pekanbaru, 13 Mei 2019 

Penulis, 

 

 

MASHIRA RAUDHATUL JANNAH 

NIM. 11475205664 
    


