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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur yang tak terhingga yang senantiasa penulis panjatkan kepada 

Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya 

kepada seluruh makluknya, dengan melakukan segala perintahnya dan menjahui 

segala larangannya. Shalawat beserta salam yang tak lupa pula penulis panjatkan 

kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh yang telah 

berjuang menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, sehingga berkat 

perjuangan-Nyalah kita dapat merasakan nikmat seperti saat sekarang ini. Semoga 

kita termasuk orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya 

robbal’alamin. 

 Dan berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini yang berjudul: “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH 

TENTANG KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS LPG 3KG STUDI 

KASUS DI NAGARI TANJUNG BALIT KECAMATAN PANGKALAN 

KOTO BARU”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi 

yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Sosial 

pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak 

terdapat kesalahan, kekurangan maupun kehilafan sehingga penulis membenarkan 

atas kritikan yang dapat membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan 

skripsi yang penulis buat. 
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 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ribuaan terima kasih 

kepada pihak-pihak tertentu dalam proses penyelesaian skripsi dan administrasi 

sebagai berikut: 

 Yang teristimewa untuk kedua orang tua penulis, ayahanda Zawaer Ismail 

dan ibunda Aniyah yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang yang 

begitu besar sehingga penulis sampai kepada tahap saat sekarang ini, serta 

bimbingan moral dan spritual, pengorbanan yang besar baik itu materil maupun 

non-materil dan selalu mengiringi dengan do’a demi kesuksesan penulis yang 

tidak akan dapat penulis balas. Seterusnya abangku Fauzan Zani, adek-adekku 

Lara Aisya Zaharah dan Fhadila Arrahma. Dan kepada seluruh keluarga besar 

yang juga ikut membantu dalam proses perkuliahan yang penulis lakukan. Penulis 

mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan 

kepada penulis. Disamping itu penulis juga menerima bantuan dari berbagai pihak 

yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Jadi 

pada kesematan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr H. Munzir Hitami selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf dan jajarannya. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, MEC selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

beserta seluruh staf dan jajarannya. 

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

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau beserta seluruh staf dan jajarannya. 
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4. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama dalam 

mengikuti proses perkuliahan. 

6. Kepala dan Staf pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan kemudahan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Bapak Sofyan selaku Wali Nagari Tanjung Balit beserta staf dan 

jajarannya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam 

membantu proses pelaksanaan penelitian ini. 

8. Teman-teman Jurusan Administrasi Negara angkatan 2014 terkususnya 

Administrasi Negara Lokal C dan juga teman-teman terbaikku Kina 

Kartina, Mutiara Elsa Verina, Yori Febrila, Tengku Ecy Nuroctalina, dan 

Wahyu Ningsih yang juga ikut membantu dan memberikan motivasi 

selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dan dalam proses pembuatan skripsi ini. 

9. Teman-teman KKN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

pada Tahun 2017 Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten 

Bengkalis. 



 v 

10. Kakak mentorku Heni Pertiwi, dan sahabat-sahabatku Nora, Sasminda, 

Pratiwi Meyu,  dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan. 

11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyususan skripsi ini, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga amal ibadahnya di 

terima oleh Allah SWT. Dan semoga segala amal jariah dibalas dengan 

balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, Amin amin ya 

robbal’alamin. 

 

 

Pekanbaru, 23 Mei 2018 

Penulis, 

 

 

 

 

 

Dinda Okta Zaharah 

NIM. 11475202018 


