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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

judul “Peran Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jeruk Manis Di Desa Kuok

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan

selalu kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari

zaman yang penuh dengan kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu

pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini.

Dalam menyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari

berbagai pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Ja’far dan ibunda Rusnah yang selalu

memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil serta semangat

yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis  bisa menyandang gelar

Sarjana, jasamu mungkin tidak akan pernah dapat ananda balaskan. Tidak

lupa juga terimakasih kepada kakanda Kartini, Eresman dan Yulpita yang

selalu memberi dukungan dan semangat sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan juga untuk semua keluarga besar
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yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi

untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

2. Kepada  kakanda Nurhayati, Armailis (alm), dan M.Aris yang telah

memberikan dukungan kepada penulis sampai sejauh ini. Terimakasih yang

tak terhingga semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan

kepada penulis.

3. Bapak Prof.DR.H.Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak DR.Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

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

Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

6. Bapak Andri Novius, SE, M.si. Ak selaku Penasehat Akademik penulis di

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

7. Ibu weni puji astuti, S.Sos, MKP selaku sekretaris jurusan Administrasi

Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Mashuri MA, selaku pembimbing skripsi yang selalu membimbing

peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
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9. Kepada seluruh dosen pengajar yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah

banyak memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga penulis dapat

menyelesaikan study di jurusan Administrasi Negara.

10. Ibu Hj.gustina, SP, selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Kuok yang sudah membantu melancarkan penulis dalam melakukan

penelitian.

11. Untuk pejuang topi bertali ANA G Amina Zuhaira, Intan Permatasari,

Khusnul Khotimah, Lia Andriani, Miftahul Jannah, Eki Muhammad Reza,

Sandi Saputra, Asrul Alkahfi, Wahyu Asmarandri, M. Tang, Salman Alfarisi

yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk penulis dalam

menyelesaikan skripsi.

12. Seluruh teman seperjuangan ANA G angkatan 2014 yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu yang telah memberi support dan berbagi ilmu serta

pengalaman kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak

yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang  memiliki keterbatasan, tentu tidak

mungkin luput dari kekurangan, baik dari segi bacaan maupun dari segi sistematis

penulisan.
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Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari

pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah

SWT meridhai. Amin yarabbal ‘alamin.

Wassalamualaikum.Wr. wb

Pekanbaru, 16 April 2018
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