
KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis 

dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.  

 Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Kendaraan Laik jalan (Studi kasus 

Oplet Kota).” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata 

satu. 

 Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyusun stiap bab perbab usulan penelitian ini sesuai 

dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang di tetapkan oleh fakultas. 

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah 

usulan penelitian ini mungkin ditemukan kesalah dan kekurangan. Untuk membenahi 

hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. 

 Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses 

penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan 

dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. DR. 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. 



2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogian., M.Si selaku Dekan FISIPOL yang 

telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada 

Fakulta Ilmun Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

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

Administrasi Publik dan seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi yang 

telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah 

memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulian 

skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku Pembimbing I yang telah menyediakan 

waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama pada 

peroses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan. 

5. Bapak Arief Rifai, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah 

menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis 

terutama pada peroses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan. 

6. Kepada kedua orang tua atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai 

harganya, banyak memberi semangat, motifasi, dan limpahan kasih 

sayang yang tiada henti juga memberikan alat-alat fasilitas dalam 

menunjang selesainya skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universit 

as Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta 

arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 



8. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis 

menyelesaikan administrasi mengenai keperluan penulis yang 

berhubungan dan penyelesaian skripsi ini. 

9. Satuan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah bersedia 

memberikan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.  

10. Kepada teman seperjuangan dalam menimba ilmu untuk melaju masa 

depan, terutama untuk teman-teman seperjuangan kelas AP B angkatan 

masuk tahun 2013. 

11. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun 

memberi saranya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan 

satu persatu. 

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu 

dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin.... 

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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