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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Dengan Segenap rasa puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, 

karena dengan rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. Selanjutnya, ucapan shalawat dan salam untuk baginda Nabi 

besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, serta pengikutnya. 

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN KEARSIPAN 

PADA BADAN PENDAPATAN  DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN 

KAMPAR”. Disusun dalam rangka memenuhi kewajiban salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis mengalami berbagai 

kendala, namun berkat semangat dan kerjasama yang terjalin, akhirnya penulisan 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis mengucapkan 

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang terlibat dalam 

penulisan skripsi ini, dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari 

bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak kepada penulis, 

dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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1. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya. 

2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP M.Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi 

Fakultas teladan dan terbaik di UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku ketua jurusan Administrasi negara 

semoga administrasi negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN 

SUSUKA RIAU. 

4. Ibuk Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku sekretaris jurusan 

Administrasi Negara. 

5. Ibu DR. Herlinda, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa 

membimbing dan  memberi masukan serta arahan yang sangat membantu 

penulis dalam membuat skripsi. 

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

7. Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kab. Kampar dan 

seluruh pegawai yang telah banyak membantu dan terlibat dalam 

penelitian ini. 

8. Kepada kedua orangtua, Ayahanda Amrul, dan Ibunda Farida HS yang 

selalu senantiasa membimbing, dan mendoakan serta memberikan cinta 

dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran kepada penulis dan sebagai 

sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Abang 

(Wahyudi), Kakak (Sri Wahyuni), adik (Muslim Nur dan Fadila Islami) di 
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Bangkinang kota, kepada segenap keluarga  besar yang ada di Bangkinang 

kota, yang dari penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu yang selalu 

memotifasi dan menguatkan semangat penulis dalam menempuh 

pendidikan. 

9. Kepada sahabat-sahabat Elena Filianti, dan Elfi Syarah, dan Lepinari yang 

selalu membantu penulis dan memberi semangat serta nasehat yang 

berguna bagi penulis serta seluruh teman-teman KKN (kuliah kerja nyata) 

terkhusus Rima Mutia, Sarny, Sri Handayani, Ummu Habibah, dan 

Muhammad Rizuan yang selalu memberi semangat kepada penulis. 

10. Kepada seluruh teman-teman lokal ANA A,C,D,E,F,G,H,I dan terkhusus 

teman-teman kelas ANA B angkatan 2014 yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satu-satu yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian yang 

saling memberi semangat. 

11. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung terwujudnya kelulusan ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih 

baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata 

penulis ucapkan terima kasih. 

Pekanbaru, April 2018 

Penulis 
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