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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Dengan mengucapkan Alhamdulilah, penulis merasakan sangat bersyukur atas 

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

merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul ”Analisis Pelaksanaan Fungsi 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Batu Kundur Kabupaten 

Karimun”. Salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang telah memberikan saritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah 

berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir 

zaman. 

 Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai 

dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. 

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah 

skripsi ini mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu 

penulis berharap kemakluman serta masukan dari pada pembaca. 

 Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat pada penulis baik moril 

maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini,kepada : 

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

bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. H. Moris 

adidi yogia, M.SI yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan 
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kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Budi Mulianto, S.IP, M.SI selaku Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing 1 

(satu) atas ketulusan hati dengan kesabarannya dalam membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 

4. Bapak Budi Mulianto, S.IP.,M.SI selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang 

telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dalam 

menyelesaikan usulan penelitian ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 

mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah mudahan ilmu yang 

bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis. 

6. Terimakasih kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Batu 

Kundur Kabupaten Karimun yang telah memberikan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang 

sangat besar kepada Ayahanda Alm. Irwan Yultriz dan Ibunda Siti 

Patimah tercinta beserta seluruh keluarga besar, atas segala dukungan dan 

doa restu tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, 

motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti bagi penulis. 
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8. Kepada teman-teman seangkatan di kelas IP.E angkatan 2014 terutama 

kepada sahabat saya: Dewi Almira, Dina Astrika, Dian Arisma Sari, Siska 

Sugesix , Zahidatul Hikmah yang telah banyak memberikan support dalam 

penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga 

kita selalu berada dalam lindungan Allah dan sukses dimasa depan, Amin 

Ya Robbal’alamiin. 

9. Terima kasih saya ucapkan kepada Rieo Pahlawan teman yang selalu 

memberikan support dan mengingatkan saya dalam segala hal, serta 

kepada Novia Pisnandar yang telah memberikan semangat materil yang 

tiada terhingga sehingga skripsi ini dapat selesai. 

Akhir kata hanya ucapan terimakasih yang bisa penulis berikan kepada 

semua orang-orang yang tersayang. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa 

pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para 

pembaca. 

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamu’alaikumWr.Wb. 

Pekanbaru,15 September 2018 

Penulis  
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