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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb   

  Alhamdulillahhirrobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS UPAYA DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU DALAM 

MERAIH PIALA ADIPURA”. 

  Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) pada fakultas ekonomi dan ilmu sosial jurusan 

administrasi negara universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. Dalam 

penulisan skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan 

kekurqangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

penyusun sehingga dapat menyelesaaikan skripsi ini. 

  Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

sedalam-dalamnya kepada semua pihak  yang telah memberikan do’a, dukungan, 

motivasi serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan 

segala kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis memberi ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Teristimewa ucapan terimakasih kepada kedua orang tua terutama ibu saya 

tersayang ibunda Erlini yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing 
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saya dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran serta berkat do’a saya 

bisa sampai ketahap ini. Dan tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada 

keluarga yang turut mendukung saya. Semoga kedua orang tua serta keluarga 

selalu berada dalam lindungan Allah SWT. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, M. Ec., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 

Ilmu Sosial Universitas Islamnegeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi S.Sos, MA., selaku ketua Jurusaan Administrasi Negara S1 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.Kp, selaku sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si, selaku penasehat akademik, 

terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan 

kepada penulis selama masa perkuliahan ini. 

7. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si, selaku dosen konsultasi proposal, terimakasih 

telah membimbing, memberi masukan serta arahan dalam menyelesaikan 

proposal. 

8. Ibu Devi Deswimar, M.Si., selaku pembimbing skripsi saya dengan 

kebesaran hati yang telah memberi bimbingan, meluangkan waktu, memberi 

pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan 
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penelitian ini. Saya selaku penulis mengucapkan terimakasih banyak atas 

segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. 

9. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang 

bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan . 

10. Kepada seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru yang telah bersedia menjadi sampel serta memberi informasi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. 

11. Kepada abangku Adi Syasmal Kaeri dan Adikku Najzwa Azzahra dan 

Rivaldo yang selalu memberi semangat dan mendukung selama proses 

perkuliahan ini. Buat om Benny Lubis dan tante Endriyana yang juga telah 

memberikan kasih sayangnya, dukungan, masukan serta motivasinya selama 

ini terimakasih banyak. 

12. Kepada Akbar Taufik yang selalu memberi dukungan serta semangat. 

Sahabat-sahabat Resky Amalia Yusera, Kiki Nur Ayu, Putri Asih, Lia 

Anggraini, Aulia Nugraheni, Fitriani, Tri Gusnimar Hardianti terimakasih 

untuk kebersamaan serta dukungan, semangat, dan motivasinya. T.Swag yang 

selalu ada dan memberi kenangan tersendiri. 

13. Teman teman seperjuangan ANA J angkatan 2013 yang telah bersama-sama 

menuntut ilmu dan juga memberikan kesan, pembelajaran serta motivasi 

selama proses perkuliahan. 

14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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  Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala keterbatasan 

penulis, tentunya diharapkan kritik dan saran demi tercapainya kesempurnaan 

penulisan dimasa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

        Pekanbaru, Juli 2017 

         Penulis 
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