
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu 

tercurah kan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi  suri tauladan 

bagi umat islam diseluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan kita termasuk kedalam 

golongan orang-orang yang mendapat pertolongan Nya diakhirat nanti. 

Dalam kesempatan ini, terwujudlah bagi penulis sebuah karya ilmiah 

atau skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarfi Kasim Riau dengan judul “Peran Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Kota Pekanbaru”. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kesempatan dan 

hidayahnya sehingga penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan 

dengan baik. 

2. Ibunda dan ayahnda penulis Tercinta, Ibu Salamah dan Ayah  Jalius, yang 

telah mendukung penulis, membantu ari lebih dari yang ari butuhkan, 

terima kasih tak terhingga buat Ibundaku atas semua Do’a, bimbingan, 



nasehat, pengorbanan, kesabaran dan kasih sayang, yang mungkin takkan 

mampu bagi ari untuk membalasnya hingga sampai kapanpun, hanya do’a 

yang mampu ari berikan kepada kalian berdua, semoga allah selalu 

memberikan ketabahan keselamatan, dan selalu dalam naungan Ridho 

Allah SWT. 

3. Buat Abang ku tercinta, Andrizal, Adik ku Ardi Saputra dan Winda 

Asmayani, yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Beserta Bapak Pembatu Dekan I, II, dan III. 

6. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku ketua jurusan Administrasi Negara 

sekaligus sebagai orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus 

yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta 

memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Ibuk Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku pembimbing skripsi 

yang telah memberikan bimbingan, semangat, arahan untuk selalu 

menyelesaikan skripsi. 

8. Ibuk Astuti Meflinda, SE, MM, selaku Penasehat Akademis yang telah 

banyak memberikan dukungan, nasehat dan bimbingan penulis sejak awal 

perkuliahan. 



9. Bapak, Ibu dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

10. Kepada Teman – Teman Selokal Penulis yang saling memberi motivasi 

serta berjuang bersama dalam menyelesaikan Skripsi. 

11. Pihak – pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan 

bantuan baik langsung maupun tidak langsung. 

Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.Akhir kata 

penulis ucapkan terima kasih. 
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