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             KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

ini dengan judul: “Kualitas Pelayanan di Kepolisian Sektor Kecamatan Rambah 

Samo Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat“ tanpa halangan suatu apapun.  

Walaupun demikan penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari 

naskah Penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. 

Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para 

pembaca.  Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan 

dan dorongan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih 

terutama penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L. Selaku Rektor Universitas islam 

riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu 

pada Fakultas Ilmu sosisal & politik UIR. 

2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S. Sos., M. Si Selaku Dekan Fakultas Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-

kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara 

3. Bapak Budi Mulianto, S. IP., M. Si Selaku Prodi dijurusan Ilmu Pemerintahan, 

yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan 

penulisan usulan penelitian ini. 
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4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M. Si selaku pembimbing I yang telah sudi 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan 

usulan penelitian ini. 

5. Ibu Lilis Suryani, S. Sos., M. Si selaku pembimbing II yang telah sudi 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan 

usulan penelitian ini. 

6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan 

pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan 

mengajarkan saya dari yang tidak tau menjati tau. 

7. Seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan 

administrasi dari awal kuliah hingga selesai. 

8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara 

moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi 

yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib 

anak-anaknya menjadi lebih baik. 

9. Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya 

satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan 

kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu 

dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin… 
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Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat 

yang cukup berarti kepada para pembaca. 

 

       Pekanbaru, 18 Juli 2018 

            Penulis 

   

 Doni Pernando 

 


