KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat
dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang dhoif ini bisa selalu
istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam
ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad
dan ahlul baitnya (Shallallâhu ‘alaihi wa âlihi wa sallam), sang reformis agung
peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di
seluruh belahan dunia. Semoga syafa’atnya kelak menaungi kita di hari
perhitungan kelak.
Maksud diadakannya penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu
syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul :
“ANALISIS

KINERJA

PERANGKAT

NAGARI

DI

KENAGARIAN

MANGGILANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT”.
Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa ucapan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing
dan mendukung peneliti baik dengan bantuan moral maupun material selama
berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi

ii

Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menghaturkan banyak terima
kasih kepada:
1.

Bapak Prof. DR. Munzir Hitami, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

2.

Bapak Dr. Mahendra Romus, SE., M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3.

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

4.

Ibu Weni Puji Astuti S.Sos., M.KP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi
Negara.

5.

Bapak DR. Mahmuzar, M.Hum selaku dosen pembimbing yang sangat telah
banyak meluangkan waktu dan pikiran serta sabar dalam membimbing
peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

6.

Ibu mustiqowati Ummul Fitriyah M.Si selaku Penasehat Akademik.

7.

Bapak/Ibu jurusan Ilmu Administrasi Negara diantaranya Bapak DR. Rodi
WAHYUDI, s.Sos., M.Si, Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si, Ibu Devi
Deswimar, S.sos., M.Si dan Ratna Dewi, S.Sos yang selalu memberikan
arahan, semangat dan senantiasa memotivasi peneliti.

8.

Bapak/Ibu pegawai akademik yang selalu memberikan pelayanan dan arahan
dalam pengurusan penyusunan skripsi ini.

9.

Bapak RIDWAN selaku Wali Nagari di Nagari Manggilang.

10. Bapak H. Rabaini, S.Sos selaku Sekretaris Nagari di Nagari Manggilang
11. Untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di Kantor Nagari Manggilang,
Muhammad yani, Nurtati, Aida Dini Mesra,yang tidak bisa disebutkan satu
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per satu, yang selalu melayani dan membantu peneliti dalam penyelesaian
skripsi ini.
12. Kedua Orang Tua saya tercinta Ayahanda Eril Mantutis dan Ibunda Rindu
Sari Adilla, S.Pd, terima kasih yang tak terhingga untuk segala do’a yang tak
pernah berhenti mulai dari saya lahir sampai selamanya. Saya akan berusaha
semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang sukses dan menjadi anak
yang berbakti selamanya sampai akhir hidup saya hanya untuk dapat
membahagiakan kedua orang tua saya. Terima kasih banyak Ayahanda dan
Ibunda yang selama ini merawat, menjaga, membesarkan, membiayai
pendidikan saya sampai selesai kuliah dan terimah kasih atas dukungan,doa
yang tak pernah putus sampai saat ini, serta kesabaran kalian yang luar biasa
semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dalam Naungan Ridho Allah
SWT. Dan Adik- adikku tersayang, Rezki Adnan, dan Fahri Adnan. Terima
kasih atas segala dukungan dari adikku tersayang untuk kakak, semoga adik
– adikku selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Terimakasih kepada kakak tercinta Riski Amelia yang telah menemani
penelitian selama ini yang memberikan dukungan dan motivasinya tiada
henti.
14. Temen-temen

seperjuangan

khususnya

Jurusan

Administrasi

Negara

Angkatan 2014 lokal C, yang selalu mewarnai hari-hari di kampus dan
khususnya sahabat peneliti Dinda Okta Zahara, Elma Putri Waldi, Renty
Hilda Elvia, Mutia Novita, Anggi Ayu Kartika, Fardian Basfira, Sulung
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Squad dan Givandre Ghasa Wiryatama yang selalu memberikan dukungan
dan doa serta sahabat lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
Akhirnya atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima
kasih sebesar- besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru,

Mei 2018

KINA KARTINA
NIM. 11475202030

v

