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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat allah SWT, atas segala rahmat dan 

nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis 

dalam bentuk usulan penelitian  ini dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas 

Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru”. Sebagai salah satu 

syarat guna meraih gelar sarjana  pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 

Riau Pekanbaru. 

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa dan 

raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang 

membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti 

yang kita rasakan sekarang ini. 

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini banyak pihak yang dilibatkan baik 

dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan 

motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada : 

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

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia, M.Si 

yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan 

menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 
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4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku dosen pemimbing 1 (Satu) atas 

ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam memimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 

5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP.,M.SI selaku dosen pemimbing II (Dua) yang telah 

banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis 

menyelesaikan usulan penelitian ini. 

6. Semua 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. 

7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat 

besar kepada ayah dan Ibunda tercinta , beserta seluruh keluarga besar, atas segala 

dukungan dan do’a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan 

semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya bagi penulis. 

8. Kepada kakak terhebat terimakasih untuk kehangatan kasih sayang dan do’a yang 

telah diberikan kepada penulis, serta menghibur penulis dikala dilema dalam 

menyelesaikan usulan penelitian ini. 

9. Teman-teman seperjuangan Anggie Oktaviani S.S,PD, Bella Rhantika, Cesaa Viona, 

Risky Rahayu, Annisa Ulfa, Artha Mutya Fijriani, Muhammad Anshor, Getri Rahayu, 

Dian Warahma S,IP, Tutiyan Putri S,IP, Winda Lestari S,IP, Dayat Novriadi, Disa 

Kamila, Aisyah Alnisa S,PD, Nurmala Dewi, Aksiza Putri S,IP, Mullia Alhusnah 

S,IP, dan yang selalu membantu menyelesaikan skripsi ini Rizki Dharma S,Sos. Serta 

IP F angkatan 2014 dan kerabat-kerabat sahabat yang telah banyak memberi support 
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dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita 

selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan sukses dimasa depan, Amin Ya 

Robbal’alamin. 

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih 

sayang dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dan Rahmat 

dari Allah SWT. Demikianlah, semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir 

kata penulis ucapkan terimakasih. 

 Pekanbaru, 04 Januari 2018 

        Penulis, 

 

           Ttd. 

 

          Yuni Astuti 

 

 

 

 

 

 

 

 


