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KATA PENGANTAR  

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swr  memberikan segala rahmat, 

karunia serta hidayah-Nya sehingga dapat  menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi tugas 

akhir untuk memperoleh gelar  Strata satu Sl. Shalawat berangkai salam kepada kekasih 

Allah SWT yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam 

dan  menegakan keadilan, kejayaan dan ketauhid akan Allah semata sehingga kita bisa  

merasakan nikmatnya beribadah.  

Alhamdulillah, penulis mampu menyelasaikan skripsi ini dengan judul.  "Analisis 

Peran Kepolisian Sektor Bukit Raya Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana 

Pencurian Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru" Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana muda Strata Satu (S1)  Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari  berbagai 

pihak berupa moral dan materil terutama yang paling utama kepada  Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan dan kemampuan. 

Yang paling  penulis banggakan kedua pahlawan yang selalu ada, mereka adalah 

kedua orang  tua penulis yakni Ayahanda Syofyan Ali dan Ibunda Eniarti atas semangat dan 

do'a yang selalu menguatkan serta nasehat yang selalu mengingatkan penulis dalam penulisan 

skripsi ini dan telah  membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Jasa 

Ayahanda dan Ibunda tadak bisa  penulis lupakan dan tidak terbalas oleh penulis. Semoga 

Allah SWT senantiasa melindungi dan merahmati Ayah dan Ibunda.  
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Untuk keluarga tercinta kakak dan adik yang saya cintai, Kakak Rolisa Maharani, 

Kakak Riska Ramanda dan Adik saya Syaidino Ali Putra yang telah banyak memberikan 

motivasi dalam menuntut ilmu dan memberikan semangat bagi penulis serta  serta membantu 

penulis dalam pembuatan skripsi ini, Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh  karena itu perkenankanlah penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof Dr. H. Munzir Hitami, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam  

 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Purek, I, II, III yang telah  

 memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu diperguruan tinggi ini. 

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

Sosial Uin Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi  kepada penulis untuk 

melakukan penelitian ini.  

3. Bapak Rusdi S,sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP selaku selaku Sekretaris Jurusan  

Administrasi Negara, yang juga merupakan Pembimbing Akademik penulis.  

5. Bapak Afrinaldi Rustam S.IP dan Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku  Dosen 

Konsultasi Proposal dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang  memberikan bimbingan, 

informasi, serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga 

selesai. 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di Jurusan Administrasi Negara yang  

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf  

pegawai Fakultas Ekonomi dan 11mu Sosial UIN Suska Riau. 

7. Kepada Kepolisian Sektor Bukit Raya, khususnya Unit Reskrim Polsek Bukit Raya 

yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.  
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8. Buat sahabat tersayang seperkuliahan Nuri Hamdani, Arsyika,  Putri Sakina, Anggun 

Apriyani, Raciyaseli An Syafrina dan sahabat lokal K Jurusan Administrasi Negara 

angkatan 13 yang telah banyak memberikan motivasi dan jerih payah membantu 

penulis dalam pembuatan skripsi ini, semoga kita tetap dalam lindungan-Nya dan 

sukses untuk kita semua.  

9. Buat Sahabat tercinta Wan Zahara Zaitu Hania, Nurul Hafidzoh dan Ulfatul Husniah. 

Semoga persahabatan kita sampai akhirat. 

10. Buat Teman-Teman KKN angkatan XL desa Limau Manis Kec. Kampar 

semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertaqwa agar  menjadi orang 

yang sukses.  

 Semoga semua motivasi, semangat, doa serta bantuan yang telah  diberikan 

mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari  kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan  untuk 

kemajuan yang lebih baik. Demikianlah, semoga skripsi ini  bermanfaat bagi kita semua, 

Amin Ya Rabbal ‘alamin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.  

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb  

Pekanbaru, 02 November 2017  

      Penulis,  

 

      Diana Junita 

      NIM. 11375206138  

 


