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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa 

syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang tak terhingga, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tak 

lupa penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan 

“Allaahumma Sholli’ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina 

Muhammad”.  

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana 

Program Studi Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tugas ahir ini tidak akan 

berhasil tanpa bantuan dari segenap pihak-pihak yang banyak membantu dalam 

proses pembuatan tugas ahir ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Syamsuar dan ibunda Syamsinar, 

yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan 

senantiasa memberikan saya semangat, serta do’anya yang tulus untuk 

saya mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara 

berupa pahalamu menuju syurga.  Serta kepada abang Mahibut Tibri serta 

Kakak Armi Yulis, Murniati, dan Hidayati yang selalu memberikan do’a, 

motivasi, dukungan baik secara material maupun non material kepada 

penulis selama ini. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, Ketua Juruasan Administrasi Negara. 

5. Ibuk Hj. Elisannovi, SE, MM, Ak, CA selaku penasehat akademis yang 

banyak membimbing penulis selama masa perkuliahan. 

6. Ibuk Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si, Pembimbing skripsi yang telah 

membimbing dan membantu serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Ahir ini. 

7. Segenap Dosen Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 

yang telah mendidik serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi 

penulis. 

8. Terkhusus kepada Agnes Dwica Saputri yang selalu memotivasi dan 

mensupport penulis. 

9. Kepada teman-teman seperjuangan Ahmad Parmadi, Ahmad Sirojjuddin, 

Maman Supriadi, M. Riski Amal, juga geng SHC Ahmad Kautsar, 

Hamdalah Putra, Muhammad Irvan, Muhammad Ma’azzikri, Nanang 

Hermanto, dan teman-teman ANA B 2014. Terimakasih atas suka, duka, 

canda tawa dan segalanya. Terus berjuang dan bersama menggapai cita-

cita yang kita impikan. 

10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu serta mendukung penulis dalam pengerjaan tugas ahir ini, 

terima kasih atas dukungannya. 
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Pada akhirnya, walaupun dari sebuah perenungan yang lama, rasanya ini 

bukanlah karya terbaik saya. Masih banyak kekurangan dari karya ini. Dan saya 

sendiri menganggap hasil akhir dari karya ini sebagai karya seorang manusia yang 

baru belajar membiasakan diri menggunakan media baru. Tentunya, hasilnya baru 

sebuah karya seorang yang belajar menuangkan ide, yang masih jauh dari 

tingkatan kesempurnaan. 

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa 

yang membacanya. Aminn. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 Pekanbaru, 30 Mei 2018 

 Penulis  

 

 M. ISA ANSORI 

 NIM 11475105150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


