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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana 

berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PERANAN DINAS TENAGA KERJA 

DALAM MENANGANI MASALAH PEMUTUSAN HUBUNGAN TENAGA 

KERJA (PHK) DI KOTA PEKANBARU”. 

Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar 

Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat 

dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-

sahabatnya dan semoga kita tergolong kepada orang-orang ahli surga, Aamiin. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang 

dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi 

bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu 

sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Terutama untuk Ayahanda Azhari  dan Ibunda Ernawati tercinta yang telah 

bersusah payah untuk membiayai serta memberikan dorongan moril dan 

materil yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan 

penulisan skripsi ini. 

2. Kepada Adik ananda Rizki Eriza, Amelia Azhari dan Keyza Aurellia   

terimakasih untuk kehangatan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, 

serta buat tersayang “Syifa Azzahra” yang jadi penghibur dikala dilema 

dalam penyelesaian skripsi. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

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

Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas 

teladan. 

5. Bapak Rusdi, S.Sos, M.A selaku ketua Jurusan Administrasi Negara serta 

buat Ibuk Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.Kp selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara. 

6. Bapak Dr. Rodi Wahyudi S.Sos M.Soc,Sc selaku dosen pembimbing skripsi 

dan telah membuka pikiran dan menunjukkan jalan kepada penulis untuk 

melakukan suatu penelitian yang baik dan benar. 

7. Semua Bapak/Ibu Guru penulis serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN Suska Riau kepada Ibuk Devi Deswimar S.Sos, M.Si selaku dosen 

konsultasi pada penyelesaian proposal, dan Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si 

selaku Penasehat Akademik Penulis selama perkuliahan. 

8. Ibu Zohrani, SE selaku Kepala Seksi bidang PHI di Kota Pekanbaru beserta 

staf dan pegawai  yang telah bekerjasama dan memberikan data serta 

informasi untuk kelengkapan tulisan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan ANA C angkatan 2011 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. 
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10. Tak lupa pula adik-adik angkatan 2012  dan 2013  yang telah membantu 

memberi dorongan dalam penulisan skripsi ini semoga yang belum 

Munaqasah dapat segera menyusul. 

Semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat serta kasih sayang dan 

amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang 

setimpal dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. 

 

 

Pekanbaru,    Februari 2017 

Penulis 
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