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terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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Sarjana, jasamu mungkin tidak akan pernah dapat ananda balaskan.  

2. Untuk seluruh keluarga besar Pak Karimun dan Ibu Emi Hayati yang telah 
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sejauh ini. Terima kasih yang tak terhingga semoga allah membalas semua 

kebaikan yang telah diberikan. 
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telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga 

penulis mampu menempuh pembelajan hingga titik ini. 

13. Kepada seluruh staf pegawai yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi 
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maupun susah semoga kebersamaan kita tidak hanya 4 tahun ini tetapi 
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15. Kepada Teman-teman seperjuangan jururan ilmu administrasi Negara 
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dari skripsi ini,  

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 
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modal penulis dimasa mendatang.  

Akhirnya penulis berharap semoga apa yang telah penulis sajikan dalam 

skripsi ini dapat diambil manfaatnya demi pengembangan ilmu Pengetahuan serta 
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Kabupaten Rokan Hulu. 



 v 

Harapan terbesar dari penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah tentang 

diterimanya dengan baik  skripsi ini sebagai tugas akhir, sekian dan terima kasih. 
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