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KATA PENGANTAR 
 

 
 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS 

KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (DINAS PERHUBUNGAN 

KOTA PEKANBARU).” 

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W 

yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan 

berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan 

dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis 

menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada 

yang terhormat: 

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec, selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II, dan 

III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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3. Terimakasih kepada Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara dan Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.Kp, selaku 

Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 

4. Bapak Muammar Alkhadafi, S.Sos, M.Si, selaku Penasehat Akademis, 

dosen konsultasi proposal hingga pembimbing skripsi. Penulis sangat 

berterima kasih atas waktu, nasehat, masukan, arahan dan motivasi yang 

diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaikan 

skripsi ini ini. 

5. Terimakasih kepada Bapak – bapak dan Ibu - ibu Dosen serta Pegawai - 

pegawai di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Ilmu 

Administrasi Negara sebagai pihak yang juga turut mendukung dan 

menjadi aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik 

dan bernilai.  

6. Terima kasih kepada kedua orang tua yaitu, papa Yoyo Prayoga dan mama 

Diyan Derris Ellyptica yang telah merawat, membesarkan, dan 

membimbing dengan penuh pengorbanan baik secara materil dan non 

materil, serta kerja keras dan jerih payah, do’a dan juga semangat yang 

tiada henti untuk penulis agar dapat mewujudkan cita-cita penulis untuk 

terus mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Meskipun penulis 

belum bisa dan tidak akan pernah bisa membalasnya yang sebanding 

dengan semua pengorbanan tulus yang telah diberikan  kepada penulis 

selama ini.  
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7. Terimakasih kepada kedua saudara kandung saya Yodi Edo Yogaswara 

Permana S.T dan Chevi Ivan Naliyondi yang telah banyak memberikan 

penulis dukungan dan semangat sehingga penulis dapat terus mampu 

menyelesaikan penelitian ini hingga selesai. 

8. Terimakasih Kepada Bapak Edy Sofyan A.Ma PKB, S.E, M.Si , abang 

Agru Maulana S.ST, Abang Rinaldy Saputra, Kakak Deswita, kakak Rika 

Yunitawati, serta kakak dan abang seluruh pegawai Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru yang selalu bersedia membantu dan memberikan 

semangat serta informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian 

ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

9. Terimakasih yang tak terhingga juga kepada Sahabat-sahabat penulis, 

Asgita Mayasari S.Sos, M. Iqbal Fahrizi S.Sos, Mandra Kumara S.Sos, 

Haris Adami, Wahyu Sumarnodan seluruh kawan – kawan seperjuangan 

khususnya ANA i 2013, terlalu banyak kebaikan, ilmu dan pengalaman 

yang sangat luar biasa yang penulis dapatkan yang tidak bisa dilupakan. 

Kebersamaan dengan kalian telah banyak mengajarkan banyak hal untuk 

penulis, semoga silaturahmi kita akan terjalin selamanya. 

10. Terimakasih kepada sahabat – sahabat  Wulandari Syaputri S.Sos, Melany 

Azya S.Keb A.Md, Helsa Audrya, Putri Nurul K, Ayuni Santiady, Puty 

Dwirona, Endang Widyawati, Bella Shovi A, Suci Anissa yang dari masa 

sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi yang selalu 

memberikan bantuan motivasi dan semangat yang tiada henti kepada 
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penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga 

mendapatkan gelar sarjana. 

11. Terimasih Kepada anggota KKN BENTENG HULU, Kab. Siak, Kec. 

Mempura dan rekan-rekan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu atas dukungan dan motivasi serta pengalaman selama KKN yang 

sangat berharga bagi penulis. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu 

saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya 

Robbal Alamin. 
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