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KATA PENGANTAR 

 

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 

“Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Sewa Ilegal di 

Kota Pekanbaru”. 

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.  

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh 

gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang 

setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama 

penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor Uin Suska Riau; 

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

Sosial UIN Suska Riau; 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Admnistrasi Negara; 
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4. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP, sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi 

kesuksesan mahasiswa; 

5. Bapak Drs. H. Almasri, M.Si, selaku pembimbing yang telah memberikan 

arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini; 

6. Bapak Mashuri MA, selaku penasehat akademis yang telah mengarahkan 

serta memberikan masukan kepada penulis selama perkuliahan di UIN Suska 

Riau; 

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau; 

8. Bapak Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru dan seluruh pegawai yang telah membantu 

penulis dalam memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini; 

9. Keluarga tercinta, Ayahanda (Suardi), Ibunda (Yusdeliwarni, S.Sos), Kakak 

(Yoristia Ade Kova, Annisa Kurnia Ramadhani), serta Adik yang penulis 

kasihi dan sayangi  (Muhammad Fadhli, Muhammad Fikri) yang memberikan 

semangat dan bantuan dari awal proses pendidikan sehingga skripsi ini 

terselesaikan; 

10. Untuk sahabat dan teman sepesial lainnya (Arif Fadhila, Fita Meilia Sari, 

Hasnah Fitri). Terimakasih telah banyak memberikan bantuan dan motivasi 

dalam penyusunan skripsi ini, dan teman-temanku yang senasib dan 
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seperjuangan khususnya Jurusan Administrasi Negara ANA E angkatan 2013 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

11. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala 

yang setimpal. 

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

penulis ucapkan terima kasih. 

 

Pekanbaru,     Maret 2017  

Penulis 
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