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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT 

tuhan semesta alam atas segala rahmad dan Hidaya-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI 

MENGENAI  LARANGAN PEMBUANGAN SAMPAH DI SEKITAR 

JALAN SUBRANTAS KECEMATAN TAMPAN BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”. Sahlawat beserta salam semoga 

senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para 

keluarga, sahabat yang membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman 

terang menderang seperti saat sekarang ini. Semoga kita di berikan safaat nya 

pada yaumil akhir kelak. Aminn. 

 Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan  dan 

dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun 

tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan 

kali inipenulis mengucapkan terimaksih yang tak terhingga kepada: 

1. Teristtimewa buat Ayahanda tersayang Sarjunas serta Ibunda Sariaji yang 

telah membarikan semangat, dorongan serta do’a untuk penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Yang terhormat Bapak Prof.Dr.H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. 

selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya. 

3. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Ilmu Hukum beserta pembantu Dekan I, II, III dan staf atau 

karyawan Fakultas Syari’ah  

4. Yang terhormat Ketua Jurusan bapak Firdaus, SH, MH  dan Sekretaris 

Jurusan Bapak Muslim, S.Ag. SH. M.Hum  yang telah membarikan 

dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

5. Terimaksaih kepada Bapak Roni kurniawan  SH, MH  selaku pembimbing 

skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini. 

Semoga amal kebaikan yang di berikan kepada penulis mendapat imbalan pahala 

yang setimpal dari Allah SWT, prnulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

buat kita semua. Amin ya Robbal’alamin 

Waasalamu,alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Pekanbaru, Maret 2019 

Penulis, 
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