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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

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 “Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga 

Harapan (PKH ) di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. 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. Kedua orang tua saya yang tercinta, ayahanda Syahriman dan ibunda Elhayati 

yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan untain do’anya demi 

kemajuan penulis, serta mendukung penuh dan memfasilitasi semua aktifitas 

perkuliahan. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektor lainnya. 

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

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Bapak Rusdi S.Sos, MA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang 

telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dan Ibu Weni Puji 

Hastuti S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

5. Terima kasih untuk Dosen Pembimbing yang baik Bapak Dr. Kamaruddin 

S.sos, M.Si  yang selalu sabar dan penuh perjuangan membimbing penulis.  

6. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

7. Kepada seluruh Pejabat/ Pelaksana program bantuan sosial PKH, yang telah 

membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. 

8. Terimah kasih kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu dan Al-mukhlisin Club yang selalu memberi semangat kepada penulis. 
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9. Kawan-kawan seperjuangan di Lokal B Administrasi Negara yang selalu 

mewarnai hari-hari di kampus tercinta Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU.  

10. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih 

banyak telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 

terwujudnya kelulusan ini. 

Untuk mereka penulis hanya berdoa semoga perbuatan baik mereka menjadi 

amal shaleh dan mendapatkan ke ridhaan dari Allah SWT. Amin. Penulis menyadari 

bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak yang 

harus dilakukan demi meningkatkan kualitas skripsi ini. Karena hal tersebut tidak 

terlepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. 

Oleh karena itu, kritik dan saran perbaikan dari berbagai pihak terbuka 

selebar-lebarnya demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Demikianlah, 

penulis mengharapkan agar skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi 

pembaca.Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru, 05 April 2018  

 Penulis, 

 

 

ELFI SYARAH 

NIM. 11475202110 


