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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, dengan sepenuh hati yang meliputi 

pengertian puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang mana berkat 

rahmad, taufiq dan hidayah serta nikmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada para mu’asis dakwah 

dan murabbi kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang telah 

mentarbiyah ummatnya dengan hasil yang sangat cemerlang semoga shalawat dan 

salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan kita 

termasuk golongan para ahli surga. Amin. 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar 

Sarjana Sosial (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Negri Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul 

“Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam Mengatasi Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Ganda di 

Kecamatan”. Dalam penulisan skripsi ini tentunya memiliki hambatan dan 

kesulitan seiring pembuatannya namun karena bimbingan, bantuan, nasihat dan 

saran serta kerja sama dari beberapa pihak khususnya pembimbing, hambatan dan 

kesulitan yang dihadapi akhirnya dapat teratasi. 

 Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna 

sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang bersifat mebangun 

kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Penyusunan skripsi ini tidak lepas 
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dari bantuan, bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari 

itu dengan ketulusan hati dan senang hati peneliti menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada : 

1. Kepada kedua orang tua peneliti Ibunda Nurleli Fitri dan Ayahanda 

Yusuwir Tambusai (Panglima Gasing). Karena doa, kasih sayang, cinta, 

dan didikan serta limpahan kasih sayang yang mereka berikan kepada 

peneliti sehingga dapat mencapai kesuksesan dengan menyelesaikan 

pendidikan Strata Satu (S1). Mereka telah berhasil melaksanakan 

tanggung jawab yang besar dengan membesarkan serta memberi 

pendidikan kepada anak-anaknya. 

2. Keluarga besar Anwar Said dan Djabariah (Papa), (Pak Alang), (Pak 

Utoh), (Ibu Angga), (Pak Anit) dengan keluarga besar Karimi dan 

Muharni (Pak Dang), (Pak Angah), (Mama), (Angah), (Amang), (Ante 

Riza). Dan sanak sodara (Kak Yung), (Ulong), (Andak), (Uncu), (Udo), 

(Anit) dan (Cece/bungsu) terimakasih atas nasihat, motivasi, dukungan 

dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti sehingga penulisan 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

3. Bapak Prof. H. Munzir Hitami, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA. Sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau dan sekaligus Dosen 
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Pembimbing Skripsi peneliti yang bersedia meluangkan waktu untuk 

membina dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Bapak Endrianto Ustha,ST,MM sebagai Penasehat Akademis Peneliti 

yang telah mengarahkan serta memberikan masukan kepada peneliti 

selama perkuliahan di UIN SUSKA Riau. 

7. Bapak dan Ibuk Dosen serta Staff Pegawai pada Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

8. Bapak dan Ibuk Petugas UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kecamatan Mandau 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu 

persatu khususnya ANA E angkatan 2014 yang memberi motivasi dan 

semangat agar tidak lengah dan lalai dalam mengerjakan skripsi ini. 

Semoga motivasi dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan 

dari Allah SWT dan skripsi ini dapat bermanfaat. Amin. 

 Pekanbaru, Maret 2018 

 Penulis,  

 

 

 

Siti Rahimah Aini Al Yusro 
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