KATA PENGANTAR
Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan
karunianya yang dilimpahkan kepada penulis, akhirnya dapat menyelesaikan
penulisan ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan ini
tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu
penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:
1. Kedua orang tua tercinta, ayahnda Syamsullizar dan Ibunda Elifita, yeng
tidak henti-hentinya mendo’akan, memberikan dorongan moril maupun
materi selama menempuh pendidikan serta adik penulis yaitu Nurul Elisa
Putri dan M.Reza Fahlevi sehingga penulis dapat menyelesaikan
penelitian ini.
2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami Ma selaku rector UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Mahendra Romus, Sp,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rusdi, S.Sos M.Si, selaku ketua jurusan Administrasi Negara,
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Herlinda, Ma selaku dosen pebimbing yang telah bersedia
meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan.
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku penasehat akademik yang
telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dan telah memberikan
perhatian perkembangan prestasi akademik saya.
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7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
yang telah memberikan saya banyak ilmu dan pengalaman selama
perkuliahan, serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial yang telah banyak membantu.
8. Kepala Kantor Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru dan
Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekanbaru serta
seluruh pegawai yang telah membantu penulis dalam menyediakan datadata dan informasi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi.
9. Teman-teman Administrasi Negara C 2013 yang tidak bisa disebutkan
satu per satu, empat tahun lebih bersama-sama, banyak sekali kenangan
bersama kalian, semoga kebersamaan ini bisa terjalin selamanya.
Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi tata
bahasa yang digunakan, untuk itu penulis memohon maaf ataskurang
kesempurnaannya skripsi ini dan kiranya skeipsi ini bermanfaat bagi yang
membaca.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala
dukungan dan bantuan yang telah penulis terima.
Pekanbaru, 27 Desember 2017
Hormat saya,

Putra Aulia Rahman
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