
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengawasan Izin 

Usaha Rumah Makan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Pekanbaru (Studi Kasus  Rumah Makan di Kecamatan Marpoyan Damai)” 

yang merupakan salah satu syarat guna mengikuti ujian kompeherensif sarjana pada Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat 

kekeliruan dan kekurangan sempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang 

penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 

demi kemajuan penulis pada masa yang akan datang. 

 Dalam Skripsi ini penulis juga tidak terlepas dari bantuan dan sokongan banyak dari 

pihak yang ikhlas memberikan waktu, motivasi, saran serta kritik sehingga Skripsi ini dapat 

penulis selesaikan.Untuk itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis menyampaikan 

terimakasih  dan penghargaan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang membantu dalam 

menyelesaikan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yakni kepada: 

1. Rektor Universitas  Islam  Riau.  Bapak  Prof.  DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL karena 

selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi inspirator untuk 

menyelesaikan studi dengan tepat waktu. 

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M., Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

3. Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIR 

sekaligus Dosen Pembimbing II. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si yang telah 

banyak meluangkan waktu,  pikiran dan memberikan arahan serta saran, guna 

kesempurnaan penulisan penelitian ini.  



4. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

meluangkan waktu,  pikiran dan memberikan arahan serta saran, guna kesempurnaan 

penulisan penelitian ini. 

5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen fakultas ilmu social dan ilmu politik Univeristas 

Islam Riau yang telah membesarkan penulis  di lingkungan edukatif ini dengan 

berbagai pemahaman  dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan orang-

orang disekitar penulis 

6. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan seluruh staff, karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan persyaratan-persyaratan baik itu surat menyurat maupun keperluan 

lainnya yang dibutuhkan penulis. 

7. Bapak-bapak dan ibu-ibu pegawai staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang membuat surat rekomendasi surat survei di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu  Provinsi Pekanbaru. 

8. Bapak-bapak  dan ibu-ibu pegawai staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang telah memberikan data dan izin penelitian 

untuk penulis. 

9. Untuk seluruh keluarga terutama papa dan mama yang telah banyak memberikan 

bantuan baik motivasi maupun materi sehingga adinda bisa menyelesaikan Skripsi ini. 

Semoga kita tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa memberikan 

manfaat pada seluruh manusia di Bumi ini.Akhirnya harapan penulis semoga Skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pihak terkait serta dunia pendidikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa 

melipat gandakan pahala untuk kita semua.Amin. 
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