
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta 

hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Skripsi ini yang mengangkat judul, “Analisis Pengelolaan Terminal Sekapur Sirih 

di Bagansiapi-Api Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 

Kabupaten Rokan Hilir”. 

Penulisan skripsi ini diajukan guna untuk memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Administrasi 

Negara Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

Penulis menyadari sebelumnya bahwa skripsi ini sepenuhnya belum 

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat membangun penulis harapkan. 

Pada kesempatan ini, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah SWT dan 

dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah turut serta memberikan bantuan dan dorongan sehingga 

tersusunnya skripsi ini, yaitu : 

1. Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis berikan Kepada Ayahanda 

Muslim J.S dan Ibunda Rusna yang telah membesarkan dan memberikan 

bimbingan serta do’a yang tiada henti untuk penulis, serta penulis ucapkan  

terimakasih buat kakanda Hazri, S.Sos dan keluarga besar penulis yang 

 ii   
 



 
 

penulis cintai yang telah banyak membantu dan memberikan semangat, 

motivasi serta dukungan yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini. 

2. Bapak prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selakuDekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos,MA Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk 

segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku pembimbing penulis yang telah 

banyak membantu dengan kritik dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini 

sekaligus memberikan motivasi yang cukup besar kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 

6. Kepada Bapak dan Ibu DosenFakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

membekali atau memberikan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang 

dimiliki yang menambah wawasan penulis dari hal yang tidak diketahui 

menjadi tahu selama mengikuti perkuliah yang pada akhirnya dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Kepada Staf Administrasi pada Biro Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

yang selama ini telah membantu penulis dalam hal surat-menyurat untuk 

keperluan penulis selama ini. 
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8. Kepada kepala bidang perhubungan darat beserta stafnya, yang turut 

membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Kepada kepala terminal sekapur sirih beserta stafnya yang turut serta 

membantu penulis dalam penelitian ini. 

10. Kepada teman-teman seperjuangan program studi ilmu administrasi Negara 

angkatan 2012, Terutama buat teman saya Neni Fitria, S.Sos yang selalu 

bersama dalam penyelesaian skripsi ini hingga sama dalam penyelesaian ujian 

seminar proposal dan ujian monaqasyah serta buat teman-teman kos b.21 

Lisdahlia, Juniati, Maysaroh dan teman-teman yang lainnya yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kemampuan serta pengetahuan, 

penulis menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam penulisan 

skripsi ini.Untuk itu saran maupun kritik yang bersifat membangun dari seluruh 

pihak akan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Demikian, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi 

pengembangan proses belajar-mengajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang kita cintai ini. Amin. 

Wassalaamua’alaikumWr.Wb 

Pekanbaru, 23 Mei 2017 
Penulis 
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