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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum, Wr.Wb 

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesematan, 

kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang 

berjudul: “Analisis Kebijakan Pembangunan di Desa Suligi Kecamatan 

Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”.  

Tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna 

memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan, 

baik dari segi referensinya keterbatasan data maupun keterbatasan pengetahuan 

yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua hambatan itu Alhamdulillah dapat 

teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih dan penghargaan: 

1. Kepada keluarga tercinta: Ibu (Martinah), Bapak (Jamal), Abang (Parsono), 

Kakak Ipar (Nur Winda), Adek ( Zeni Kholifatun Nur jannah) Kakak sepupu 

(Indres,Rofiana), Terima kasih atas semangat, serta bantuan Dana dan doa 

yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis bisa 

menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu. Tidak lupa juga dengan 

Ardy Candra (Saudara) yang telah mensupport penulis dengan baik.  
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2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor UIN SUSKA 

RIAU. 

3. Kepada Dr. Mahendra Romus, SP. M. Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial.  

4. Kepada Bapak Rusdi, S.Sos, MA sebagai ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Kepada Ibu Irdayanti S. IP, MA selaku pembimbing Proposal dan  skripsi 

yang telah memberikan arahan dan mengajari begitu banyak ilmu dalam 

proses pembuatan skripsi, sehingga penulis bisa menyusun karya ilmiah ini 

dengan lebih baik lagi. 

6. Kepada Bapak dan ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial khususnya Dosen pada jurusan Administrasi Negara yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu. 

7. Kepada Aparatur pemerintahan  Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian. 

8. Kepada Teman Penulis: Erni Kasma Deni, Yulia Priska, Yusri Yuli Zarman 

terimakasih atas semangat dan motivasi serta bantuannya mendapatkan data 

dalam proses pembuatan skripsi ini. 

9. Kepada Teman-teman satu kos : Miftahul Jannah, Siti Maesaroh, Nur Winda 

Ksih terima kasih atas semangat, perhatian dan bantuannya selama proses 

pembuatan skripsi. 
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10. Kepada Kawan-kawan ANA A angkatan 2014, terimakasih telah bersedia 

untuk menjadi teman seperjuangan penulis selama ini.  

Tiada kata yang penulis ucapkan kepada semua pihak, selain “Jazakumullah 

Kairan Katsiron” semoga Allah memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat 

ganda. 

Amin ya Rabb…. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

Pekanbaru, Maret 2018 

Penulis 
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