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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahi rabbil ‘Alamin,dengan mengucapkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT, Karena atas karunianya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Bandar 

Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru” Penulisan skripsi ini diajukan untuk 

melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam 

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita 

semua selalu mendapat syafa’at dan dalam lindungan Allah SWT amin. 

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka 

dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan 

saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam 

penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai 

pihak. Terutama Ayahanda dan Ibunda tercinta Suratman dan Salbiyah yang 

telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, do’a serta memberikan 

dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini.Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.   

4. Ibu Ratna Dewi S.Sos selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang 

senantiasa memberikan nasehat, saran serta motivasi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Afrizal S.Sos, M.Si selaku Dosen Konsultasi dan Pembimbing 

Skripsi penulis yang senantiasa meluangkan waktu memberikan 

bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Negara yang tiada henti-

hentinya membimbing penulis selama masa perkuliahan. 

7. Adek kembar tercinta Elva Kurniasari dan Elvi Kurniasari, yang telah 

memberikan dukungan,perhatian, motivasi, dan pengertiannya.  

8. Seluruh keluarga besar ANA B angkatan 2013 yang telah memberikan 

dukungan, saran, motivasi, dalam penyelesaian skripsi ini. Kenangan-

kenangan dalam suka dan duka semasa kuliah kita tidak akan terlupakan. 

9. Sahabat-sahabat Hari Indrawan, Defri Handrian, Indra Sardi, Ardhan 

Surya Wahyudi, Reksy Jaka Surya P. yang telah membantu, memberikan 

motivasi, dukungan serta semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 

10. Serta teman-teman yang telah terlibat dalam perjuangan penyelesaian 

pendidikan Strata 1 ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

 

Semoga Allah SWT membalas pengorbanan yang diberikan dengan 

pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua 
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pihak  demi kesempurnaan skripsi ini, Semoga skripsi ini bermamfaat bagi kita 

semua. atas bantuannya saya ucapkan terimakasih. 

 

Wassalam, 

Pekanbaru, 5 Mei 2017 

 

RUDY KURNIAWAN 

NIM. 11375105118 

 

 

 

 

 

 

 

 


