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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudu “ Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan

Masyarakat melalui Program Bank Sampah Berlian Labuai di Kecamatan

Bukit Raya Kota Pekanbaru”

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan

Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kelemahan

dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman

penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi

penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa

hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang

Ayahanda Ansuruddin dan ibunda Faridah yang telah membesarkan,

mendidik dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang dan penuh

kesabaran serta doa mereka pula maka saya bisa lancar dan berhasil

melewati setiap kesulitan-kesulitan selama ini. Semoga ayahanda dan

ibunda selalu dalam lindungan Allah SWT.
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA., Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara SI

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

5. Ibuk Ratna Dewi S.Sos, M.Si., Selaku Pembimbing Skripsi saya yang

dengan sabar telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu,

memberikan pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat

menyelesaikan penelitian ini. Saya selaku penulis mengucapkan terima

kasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama

ini.

6. Semua Dosen Pengajar serta Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Keluarga terbaik yang selalu menjadi cahaya dan semangat saya yaitu

adek perempuan tersayang Rofiqoh dan adek laki-laki Azka Shafar serta

Ayah dan ibu yang selalu mengajarkan arti hidup dan arti keluarga bagi

penulis, terimakasih.

8. Seluruh keluarga Administrasi Negara Lokal E tahun 2014 yang bersama-

sama menuntun ilmu dan selalu memberikan bantuan, semangat dan

motivasi.



iv

9. Sahabat-sahabat Gusti Anita, Nur Rachmayanti, Hartina, Septiani

Hamsiah, Susi Rahayu,Trisnawati dan saudara tercinta Renty terimakasih

untuk kebersamaan Suka duka serta dukungan, semangat dan motivasi

selama ini.

10. Teman-teman KKN UIN SUSKA di Desa Kuala Gasip Kabupaten Siak

yaitu sahabatku Meci Mawar dan Binti Hamilatul serta kawan-kawan

seperjuangan KKN Yaitu Eki, jho, adit, icus, desi, yuni, momon, dan eka.

Dan juga mentor kami sewaktu di desa kuala gasip bang sugik dan bang

syakban. Terimakasih untuk ilmu, kebersamaannya, pengalamannya

selama KKN.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang diberikan selalu saya ingat

serta doa yang diberikan mendapatkan hadiah dari Allah SWT sebagai amal dan

ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena

itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-

perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Pekanbaru, 14 Maret 2018

Ika Faan Saputri
Nim:11475202344


