
KATA PENGANTAR 

ْحَمِن الرَّ ِحْيمِ  ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــِم ّللاه

 

 Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi. Dan tak lupa juga shalawat berserta salam penulis 

lanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat 

manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu 

pengetahuan. 

 Skripsi dengan judul “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Karimun dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara.”, merupakan 

hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Penyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kendala yang 

penulis hadapi, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai 

pihak sera berkah atas Ridho-Nya Allah SWT, kendala-kendala yang penulis 

hadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof Dr. 

H. Munzir Hitami, M.A., Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, 

Wakil Rektor II Bapak Akhyar, M.Ag dan Wakil Rektor III Bapak Dr. 
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Tohirin,M.Pd yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk 

menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.  

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Mahendra Romus, 

SP, M.Ec beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, Wakil Dekan 

II Ibu Dr. Leny Nofianti, SE, MM serta Wakil Dekan III Bapak Dr. 

Mahmuzar, H.Hum dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk 

melakukan penelitian ini. 

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

sekaligus sebagai Pembimbing Akademis penulis beserta Ibu Weni Puji 

Hastuti, S.Sos, MKP selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara. 

4. Pembimbing skripsi penulis Bapak Rusdi, S.Sos, MA yang telah banyak 

memberikan bantuan, arahan dan  motivasi yang bermanfaat kepada 

penulis dari awal  hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan 

membantu penulis dalam penyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi 

Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Orang yang paling istimewa Ayahanda Jasni dan Ibunda Subanis yang 

telah berjasa dalam mendidik, memberikan cinta dan kasih sayang, 

memotivasi dan membimbing serta doa yang tanpa hentinya untuk ananda 

sehingga mendapatkan pendidikan mulai usia dini sampai sekarang. 

Terimakasih telah menjadi bagian dari motivator yang sangat luar biasa 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Abang-abangku yang tersayang Eka Anamarta, Ade Fitranata dan Ardi 

Wiranata serta Kakak ipar Etty Fitri Norliana dan Keponakan Riski Putra 

Ramadhan, terimakasih untuk segala perhatian, motivasi, kasih sayang, 

serta kebahagiaan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi ini. 

8. Geng yang tak seberapa ini tapi kalau udah rusuh luar biasa “Kami Squad” 

yang asal mulanya dari “The Longors” Bunda Penyak, mami Wiwik, 

Longor, Buncit, dan Boncel. Kemudian adek-adek “PPT” yang katanya 

Para Pencari Tuhan tapi wallahua’lam (Tri Dian Handayani Dije, Raja 

Fairis Hnf Pirus, Mu’nisatul Haq pepita, Fitria Anggraini ndut dan Dea 

Novita Agnesia tonjang) Terimakasih atas kebersamaan, kegilaan, 

kelongoran dan kebahagian serta semangat yang tak pernah putus yang 

kalian berikan kepada penulis selama ini. 

9. “My Teletub”  Suka Wati, Irowiyah, Rosmiatin, Ahmad Daud Lubis, M. 

Azmizan. Terimaksih untuk 4 tahun selama ini kalian adalah sahabat 

sekaligus keluarga yang luar biasa yang tak bisa penulis ucapkan dengan 

kata-kata, yang selalu ada buat penulis baik senang maupun susah, saling 

membantu satu sama lain, saling mengasihi dengan tulus. Semoga 

kebersamaan ini bakalan kekal sampai kita bisa berkumpul lagi ntah kapan 

dan dimana. Tetap jadi sahabat dunia akhirat. Amiiin  

10. Sahabat seperjuangan Ana F 14 yang telah memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. 
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11. Keluarga besar Asrama Karimun Putri Dang Melini dan Asrama Putra 

Badang Perkasa yang selalu tampil kompak dalam segala hal dan telah 

mengajarkan penulis arti kekeluargaan. Terimakasih telah mengukir 

kenangan indah yang tak akan pernah penulis lupakan. Terkhusus untuk 

AMPLAS (Angkatan Empat Belas) Novi, Dian, Rina, Haryanti, Marisa, 

Siti, Maria, Melati, Nurul, Aini, Ulfa, Sarimah, Rozalina, Sanjaya, Apek, 

Heru, Yayan, Dani, Sandi, iman dan Huda. 

12. Keluarga Besar KKN Kampung Kumbara Utama Ela, Yolan, Inta, Ici, 

Ardi , Azri, Yuni,  Kak Pita, Sila, Agus, Ayat, Rudi terima kasih atas 

kebersamaan yang singkat namun sangat mengesankan. 

13. Anak Papi “R” Nopita Yulianti S.Sos , Mulyanis Mayang Sari S.Sos dan 

aku yang sealu berjuang bertiga dari bimbingan sama-sama sampai di acc 

sama-sama dan siding pada trip yang sama. 

14. Terimakasih juga buat adek kamar Nurul Hasikin dan juga adek Fitria 

yang selalu setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Keluarga besar HIMAP2K Pekanbaru dan IPPMKK Pekanbaru selaku 

organisasi yang luar biasa yang pernah penulis ikuti. Terimakasih atas 

ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama ini, tetap berkarya dan 

selalu berjaya untuk kampung halaman. 

Pekanbaru,    Mai 2018     

Penulis, 

 

 

Harpin Artika 
11475205201 
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