KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji serta syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kehadirat
ALLAH

SWT yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini.
Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pelaksanan Penertiban Pasar
Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Pekanbaru ( Studi Khasus Pasar Kaget Jalan Terubuk)”
skripsi ini merupakan salah satu syarat guna untuk mendapat gelar Sarjana Strata
Satu Bidang Ilmu Politik Sosial Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih terdapat
kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis maupun teoritis. Dengan demikian
penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari pembaca agar skripsi ini lebih
mendekati kesempurnaan. Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat
memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca .
skripsi ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak,
baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga kepada:
1. Bapak Prof. DR. H.Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas
Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan
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kepada penulis dalam menimba ilmu pada lebaga pendidikan yang beliau
pimpin
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang selalu memberikan
dukungan kepada penulis sehingga usulan penelitian ini dapat di
selesaikan dengan baik
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi
Administrasi Public Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Islam Riau.
4. Ibu Eka Komalasari, S.Sos., M,Si selaku pembimbing I dan bapak Raden
Imam Al Hafis, S.Sos., M.AP selaku pembimbing II yang telah banyak
memberikan bimbingan serta saran-saran sehingga usulan penelitian ini
dapat di selesaikan dengan baik.
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 ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk penulis.
6. Bapak Ibu pegawai dan karyawan tata usaha dan perputakaan Universitas
Islam Riau
7. Kepada Ayah Dan Ibu, Abang, Adik-Adik serta yang telah memberikan
doa dan semangat kepada penulis dan menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Untuk sahabat-sahabat ku Elvrinyani Br. Manik, Desi Anitasari,S.Ap, Tri
Mawarda,S.Ap,

Junita

Fransiska,S.Ap,
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Anggei

Safrti,S.Ap,

Reza

Melina,S.Ap Fidia Ningsih,S.Ap, Sinta Amelia,S.Ap, Misi Dwiyufa,S.Ap,
Eka Putri Yohana,S.Ap, Siti Khotijah,S.Ap, Dini Viyonika,S.Ap, Siska
Oktiana,S.Ap.
9. Buat rekan-rekan seperjuangan, terutama Administrasi Publik Kelas C
Angkatan 2013 tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih
dukungannya yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama
menyelesaikan Studi Penulisan Usulan Penelitian ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan karunia atas jasa dan
kebaikan mereka amin..
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat
berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa,
amin.
“Wasalamu’alaikum Wr.Wb”

Pekanbaru, 17 November 2017
Penulis

Fitri Wikoyah Handayani
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