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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. 

Ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada seluruh ummat manusia serta 

menganugerahkan nikmatnya kepada seluruh insan sehingga berkat pertolongannya 

juga penulis akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi karya ilmiah 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017”. 

 Shalawat dan salam semoga selalu tertuju kepada Nabi Muhammad 

SAW yang telah membawa petunjuk dan kebenaran tauhid kepada seluruh umat 

manusia untuk dijadikan pegangan dan patokan dalam mellaksanakan seluruh 

aktivitas hidup di dunia. 

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk melengkapi syarat memperoleh 

gelar akademik Sarjana Sosial (S.Sos) pada program Strata satu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, demi 

terbentuknya sebuah tulisan ilmiah yang sempurna. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam 

segi materi maupun teknis penulisannya. Hal itu tentunya disebabkan oleh 

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi secara formal semoga 
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tulisan ini dapat menambah pengetahuan ilmiah terutama dalam bidang Administrasi 

Negara. 

Penulis sangat merasakan banyak bantuan, bimbingan dan arahan yang 

penulis dapatkan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Akhirnya dari hati yang paling dalam penulis tidak 

henti memanjatkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas anugrah yang 

besar ini, serta ucapan terimakasih dan pengahargaan yang setinggi-tingginya. Secara 

istimewa penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada: 

1.  Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

3. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Bapak Mashuri, MA Sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu, memberi bimbingan, arahan, motivasi dan nasehat kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Kepada KPU dan Panwaslu Kabupaten Kampar Yang telah Memberikan 

informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini.  
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6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu yang 

bermanfaat.  

7. Seluruh karyawan bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu 

kelancaran mahasiswa dalam urusan administrasi akademik.  

8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Alm. Herman Umar dan Ibu Ernawati , 

terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, dukungan, semangat, motivasi, 

didikan, bimbingan, tulus kasih sayang yang telah diberikan serta 

pengorbanan luar biasa yang tiada henti kepada penulis.  

9. Kepada semua saudara tercinta Wandri, Ardiansyah, S.Sos, dan  Desi  Hariati, 

S.Pd, M.Pd. Yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

10. Kepada rekan-rekan dan Senior HMI-MPO Komisariat Fekonsos yang telah 

memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi. 

11. Kepada kawan-kawan perantauan Komunitas anak nagari solok selatan yang 

selalu menemani selama berkuliah di pekanbaru semoga Komunitas anak 

nagari solok selatan semakin solid kedepannya. 

12. Seluruh keluarga besar Administrasi Negara Angkatan 2014 khususnya Kelas 

D  yang tak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas kebersamaan dan 

cerita yang telah kita jalani bersama selama lebih kurang empat tahun ini. 
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13. Keluarga besar, sahabat-sahabatku dan semua pihak yang namanya tidak 

dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini mengucapkan terima kasih atas segalanya. Penulis 

menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik 

dalam penyusunan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa akan datang. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis selanjutnya.   

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

menjadi amal sholeh dan penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan 

balasan pahala yang berlipat ganda. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pekanbaru, 24 Mei 2018 

 

          Randi Taufik 

 

  

 

 


