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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis 

dengan bentuk usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan. 

Usulan penelitian yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Indragiri Hulu Pada Sektor Retribusi Pelayanan Pasar(Studi Kasus Pasar di 

Kecamatan Rengat)” ini penulis tulis dengan diajukan ke fakultas dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi. 

Penelitian dengan segala keterbatsan ilmu dan pengalaman ilmu dan pengalaman 

sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun  setiap lembar bab perbab 

usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang 

ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bawha pada 

lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai 

kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal ini penulus berharap 

kemakluman serta masukan dari pembaca. 

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan 

dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubung 

dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salau dan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.M.CL Selaku Rektor Universitas 

Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan 

kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan 

Islam Riau ini. 

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial 

Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas 

dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di 

tempat yang beliau pimpin. 

3. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Dosen 

Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu 

pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu 

penulis dalam penyusunan Skripsi ini.  
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4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, Selaku Pembimbing I Penulis sekaligus 

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu 

dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis 

dalam penyusunan Skripsi ini. 

5. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Selaku Pembimbing II Penulis 

sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak 

membimbing, menasehati dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. 

6. Seluruh Staf, Kariawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam Riau, Perpusatakan Faklutas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik  serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah 

membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat 

dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini. 

7. Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Indragiri Hulu yang telah memberikan izin dan pengambilan 

data serta informasi terkait dengan penelitian ini. 

8. Terkhusus buat keluarga tercinta Papa, Mama, Mas Oki, Mbak Oka, Adek 

Raka yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, 

memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support serta bantuan untuk 

penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis bermohon 

kepada Allah SWT semoga Keluarga tercinta saya semuanya selalu 

diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya. 

9. Sahabat-sahabatku Wimzah Putri S. , Nahdia Hediati, Destia Ningrum, 

Novita Loka, Sri Rahayunita, Nora Santi terima kasih do’a dan dukungan 

yang diberikan selama ini, semoga Persahabatan kita tak pernah padam. 

10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2013 Kelas C, terima kasih 

atas kebersamaan dan kesenangannya selama berada di bangku 

perkuliahan dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima Kasih. 
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 Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari 

kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi 

maupun penulisan. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan cakrawala 

berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan 

kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari Bapak/Ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap 

semoga ujian Konferhensif ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti 

kepada para pembacanya. 

Pekanbaru, 16 Januari 2018 

Penulis

, 

 

    Feby Monica 

 


