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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat, 

hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul “PeranDinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam 

Mensejahterakan Petani Karet (StudiKasusPetaniKaret Di Kecamatan 

Rumbio Jaya)” 

. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia. 

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di jurusan Administrasi Negara, 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bimbingan, 

motivasi dan nasehat dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, ayahanda  

dan ibunda atas kasih sayang yang tersirat disetiap senyuman dan taklupa penulis 

mengucapkan terimakasih kepada kakak-kakak, adik-adik dan seseorang yang 

dekat dan selalu ada dalam suka dan duka penulis yang telah member semangat 

kepada penulis. semoga Allah SWT selalu merahmati ayah dan ibu serta semua 

yang telah memberikan semangat kepada penulis dan memberikan kebahagian 

dunia dan akhirat, Amin. Ucapan terima kasih selanjutnya penulis tujukan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahid, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr.Drs.H. Muh.Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmusosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak DR. Kamaruddin, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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4. Ibu Abdiana Ilosa selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, 

waktu, motivasi  dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Buat keluarga, Feri Hidayat,S.Si, Bobi Alfajri, Amak Ita, Etek Imi, Bang 

Andriansyah, Julian Rahmadi, Ayu Triani, Indah Amira, Revi Novira, Reza, 

Rizki Armansyah, dan semua keluarga besar. 

6. Semua pihak dan para sahabat, Muhammad Azlan, Restu Indra Kelana, 

Mammar, Jumaprizal, Mariyono, Arman Fernando serta semua teman-teman 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat 

dan dukungan. 

 Penulis sangat menyadari dalam penulisan tugas Proposal ini mungkin 

masih banyak kesalahan dan kekurangan, namun penulis telah berusaha untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan 

tugas akhir ini. 

 

Pekanbaru, Juli 2018 

      Penulis 

 

                                                                                                 Rian Abdillah 

 


