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  KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan 

melainkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan Kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Adapun skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Perindustrian 

dan Perdangangan  (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan 

Konsumen Studi di Swalayan Kecamatan Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru) ini penulis tulis diajukkan kefakultas dalam rangka memenuhi 

salah satus Syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana 

satrata satu dibidang ilmu sosial dan politik progam studi administrasi publik 

pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau. 

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah 

berupaya semaksimal mugkin untuk menyunsun setiap lembaran bab perbab 

usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Fakultas walau pun demikian penulis menyadari bahwa 

pada lembar tertentu dari skripsi ini mugkin di temukan berbagai kesalahan 

dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta 

masukkan dari para pembaca. 
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Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam 

proses penulisan skripsi ini banyak pihak turut Membantu. Sehubung dengan 

itu secara khusus pada lemabaran ini penulis salut dan terima kasih dan 

terimah kasih kepada : 

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi SH,  

MCL, Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan 

fasilitas dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau 

pimpin. 

2. Dekan Fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau 

Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang telah menyediakan 

fasilitas dan memberikan dukungan kepada penulis , serta kesempatan 

untuk menambah ilmu di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. 

3. Ketua Progam studi Ilmu Administrasi Publik Bapak Hendry Andry, 

S.Sos, M.Si, dan juga selaku pembimbing II yang sudah meluangkan 

waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan 

penelitian ini.  

4. Bapak Drs.Parjiyana. M.Si, Selaku Dosen Pembimbing I atau 

bimbingan, Motivasi nasehat dan arahan dan masukkan kepada penulis 

dan selalu bertindak bijaksana, Sabar dalam bimbingan berlangsung 

5. Seluruh dosen dan tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis 
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dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas 

Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

6. Bapak dan Ibu Pegawai berserta Staff Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan seluruh Pegawai 

dikantor gubenur, yang telah membantu penulis dalam membuat 

rekomendasi surat Riset untuk penelitian Ke Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

7. Bapak dan Ibu Pegawai berserta staff Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam pembuatan surat 

izin penelitian untuk pengambilan data di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru. 

8. Bapak dan Ibu pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru. 

9. Orang tua tercinta yakni Ayahanda Nasaruddin dan Ibunda Jasnimar 

yang selalu mensuport penulis dan membantu dalam segi materi 

maupun doa-doanya sehingga penulis dapat mudah dalam 

menyelesaikan penelitian. 

10. Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada Abang /Kakak Kandung, 

Serta Teman-teman Seangakatan 2014 Ilmu Administrasi Publik  

Kelas F Yang senantiasa Selalu Memberikan masukkan kepada 

penulis,sehingga penulis dapat Menyelesaikan Penelitian Ilmiah ini.  
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Insya’Allah atas kebaikan, motivasi dan saran serta dukungan dengan mulia yang 

pernah diberikan Insya’Allah akan menerima balasan dan pahala dari-Nya. Amin 

Yaa Rabbal’Alamin. 

Wassallamu’alaikumWr. Wb 

       Pekanbaru, 18 Oktober 2018 

                                                                                             Penulis, 

 

 

        Maya Odina 
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