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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas 

petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat 

merampungkan Skripsi ini yang penulis beri judul: “Efektivitas Pembangunan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Pekanbaru”. Salam shalawat beriring 

salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan 

suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman. 

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh 

dalam meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Administrasi program studi 

Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menembuh 

wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik. 

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang 

setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala 

dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai 

pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini .  

Penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

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

Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis 

dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin. 
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2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan FISIPOL Universitas 

Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba 

ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi 

Publik dan seluruh dosen Prodi Ilmu Administrasi yang telah memfasilitasi 

dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan 

sangat membantu penulis dalam penulis Skripsi ini. 

4. Ibu Nurmasari S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi 

Publik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

5. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si Pembimbing 1, Ibu Nurmasari S.Sos.,M.Si 

Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan 

kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan. 

6. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis 

persembahkan kepada Ayahanda Muslim Chaniago, Ibunda Roza Lina dan 

Adik-adikku yang selalu memberikan semangat, limpahan kaseh sayang yang 

tiada henti dan selalu memberikan do’a serta dukungan, memberikan peralatan 

dalam menunjang selesainya Skripsi ini. 

7. Teman-teman dari Team Squad Putri Wahyuli, Putri Anggraini, Anna Ivai 

Kesia S, Nadhia Alima Prata C, Trimartha Laila Qadarsih, Satya Bayu Utama, 

Sarmizan, Hery Rudti, Ikhsan Saleh Palaon HRP, Firmansyah Putra, Wan 
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Irham Maulana, Edo Prasetianto, Yudi Harmes, Edwardo Syahputra yang 

tetap saling mensupport penulis dalam membuat skripsi ini. 

8. Seluruh Keluarga Organisasi HMJ HIMIA FISIPOL UIR terkhusus kepada 

HIMIA PUBLIK UIR, kakak, abang, dan adik-adik yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang memberikan banyak pelajaran, dan memberikan 

ilmu-ilmu yang tidak didapat selama perkuliahan serta pengalaman yang tidak 

terlupakan. 

9. Kakak-kakakku dan Teman-temanku Elfi Oktavia S.Ap, Desi Muliasari S.Ap, 

dan Windy Febriani S.Ap, Yori Febrila, Pustika Amalia Putri, Yunni Purwana 

yang selalu memberikan semangat serta bimbingan kepada penulis dalam 

skripsi ini. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan khusunya kepada kelas Administrasi 

Publik D angkatan 2014 yang telah sama-sama menjalani perkuliahan dari 

awal hingga sampai pada tahap akhir perkuliahan. 

11. Teman-teman dari Biawak Squad Silfiana Reizal, Nurfitriani, Syaufanny, 

Widya Nofitasari, Eko Kurniawan, M. Risky, Zaliadi yang telah memberikan 

dukungan penuh kepada penulis. 

12. Sahabat-sahabatku dari Girl Squad Helmida Susanti, Tania Annisa, Fatimah 

Yati Ningsih, Arum Demitra yang selalu memberi semangat untuk penulis 

dalam membuat skripsi ini. 

13. Teman-teman dari Alumni SDN 028 Suci saqila, Jasman, Udin, Deden, Ismail, 

Rilo, Ita, Rio, Intan, Hasbi, Masnan yang telah memberikan dukungan penuh 

kepada penulis dalam menjalankan skripsi tersebut. 
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Naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat 

kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini untuk 

kesempurnaan skripsi penulis. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang 

penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

serta bagi Nusa dan Bangsa  

Wabillahittaufik wal hidaayah, wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

  Pekanbaru, 14 November 2018 

 

  Penulis 
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  Mustika Devitasari 

 


