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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT yang mana berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul 

“Analisis Peran Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan 

Dalam Perawatan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Pekanbaru”. Selanjutnya 

sholawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan buat Baginda Nabi Besar 

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

dan salam tercurahkan kepada beliau dan para sahabat–sahabatnya dan 

semoga kita tergolong pada orang–orang ahli surga. Amin. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar 

Sarjana Sosial (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penyusunan. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan 

motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis 

sampaikan kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.M.Ec Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara UIN Suska Riau. 

4. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara UIN Suska Riau. 

5. Bapak Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si selaku pembimbing yang telah 

memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Jhon Afrizal, S. HI, M.A selaku penasehat akademis yang telah 

mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis selama 

perkuliahan di UIN Suska Riau. 

7. Bapak ketua penguji Drs. H. Almasri, M.Si, penguji I Bapak Muslim, 

S.Sos, M.Si dan penguji II Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, AK. 

8. Bapak dan Ibu Dosen  serta pegawai di Jurusan Administrasi Negara 

sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memilki ilmu yang baik 

dan bernilai. 

9. Bapak Iskandar, Bapak Sugeng Wiyono dan Ibu Rahmi Indrawati beserta 

staf pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Paimun Dan 

Ibunda Tercita Suyanti, terimakasih telah merawat, membimbing, dan 
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selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril 

maupun material dan selalu mendoakan adinda untuk dapat mewujudkan 

cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan 

kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do’a 

serta dukungan untuk keberhasilan adinda hingga saat ini, untuk ini skripsi 

ini dipersembahkan untuk kedua orang tua adinda yang sangat adinda 

sayangi.  

11. Untuk kakak (Ika Barokah) dan adik (M. Roy Bafih) terimakasih telah 

memberikan perhatian, motivasi, dukungan dan do’a yang membuat 

penulis terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Untuk sahabat (Yosi Safitri, Dian Karmalita, Yulidar Yanti)  dan lainnya 

yang tidak dapat saya lampirkan namanya. Terimakasih telah banyak 

memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, dan 

teman–teman yang senasib dan seperjuangan khususnya Jurusan 

Administrasi Negara (ANA F angkatan 2013) yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 

Semoga motivasi, semangat , do’a serta bantuan yang telah diberikan 

mendapatkan  imbalan  dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis 

ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Pekanbaru, 29 Maret 2017 
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