
i 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan semua rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peranan Balai 

Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Riau Dalam Pengawasan 

Makanan Di Kota Pekanbaru” sebagai salah satu syarat guna meraih gelar 

sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 

Pekanbaru. 

Penulis menyadari dalam proses penelitian maupun dalam penulisan 

skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam 

penjelasan-penjelasan hasil penelitiannya. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan kritikdan saran dari pembaca skripsi ini yang bersifat membangun. 

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan hasil penelitian ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi 

ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa materil 

dan motivasi kepada penulis, sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

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

berrsama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 

Riau, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang menyediakan fasilitas 

dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada 

lembaga pendidikan yang beliau pimpin. 
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2. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak H. Budi Mulianto, S. Ip., 

M. Si dan Sekretaris Program Studi IlmuPemerintah, Bapak Andriyus, 

S.Sos., M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi dan paling utama sebagai motivator bagi 

penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.  

3. Bapak Drs. Zaini Ali, M.Si yang juga bertindak sebagai  Dosen 

Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar 

untuk meluangkan waktunya, tenaga, dan fikiran sehingga penulis  dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP yang juga bertindak sebagai Dosen 

Pembimbing II yang tidak bosan-bosannya meluangkan waktu untuk 

penulis berkonsultasi dalam rangka penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu yang manatelah mendidik dan memberikan 

dorongan serta arahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Seluruh Staff, Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis 

menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan 

penulis yang berhubungan dengan skripsi ini. 
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7. Untuk Kedua Orang Tua, terimakasih telah memberikan semangat, 

dorongan, dan doa sehingga penulis dapat menjalanai semua tahap-tahap 

pembuatan skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.Penulis berharap 

semoga skripsi yang penulis kerjakan ini mendapat keridhoan dari Allah 

SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca 

dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.Amin ya Allah. 
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