
ii 

 

             KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  berkat,  ridho, rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

”Analisis Partisipasi Politik Disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 

2017 Di Kabupaten Kampar  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa 

maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. 

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ajusman dan Ibu Miara  

yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis hingga sampai seperti 

saat ini. Serta Abang Sartomo.S,Ak dan Adik kandung Irham ramdahan  yang 

selalu mensuport dan selalu memberikan do’a serta menanggu seluruh biaya 

kehidupan penulis,dari mulai kuliah hingga sampai seperti ini pada penulis.Terima 

Kasih tak terhingga karena telah memberikan segala dukungan yang luar biasa 
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kepada penulis. Baik itu berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi serta 

doa yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis, 

semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan serta rezeki kepada 

kedua orang tua serta keluarga penulis, Aamiin. 

Terima kasih yang sebesar - besarnya serta penghargaan yang setinggi-

tingginya juga penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. DR. Akham Mujahidin, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya. 

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

dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi 

Fakultas teladan dan semakin maju. 

3. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara. 

4. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.Kp Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara. 

5. Ibuk Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

7. Kepada seluruh pejabat serta staff Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kampar  yang telah membantu penulis dengan  memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh penulis. 
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8. Sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga Ayu lestari,Azizah,Erni 

Kasma Deni,Dita Miranda,Muhammad Wahyudi,Ranni dan Zainal Amri 

yang selama ini selalu ada disaat aku selalu membutuhkan bantuan untuk 

terpuruk dalam masaperkulihan 

9. Sahabat - sahabat seperjuangan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 

2014 terkhusus Lokal D dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu - persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis. 

10. Sahabat Pensil Warna Affri, Arbi, Nopes, Hendara, Zulian, Ela, Sisca, 

Yola, Laina dan Marlina yang smpai sekarang sedang berjuang baik untuk 

mendapatkan Gelar, Pekerjaan, Maupun menyambut kelahiran Buah 

hatinya semoga kalian sehat selalu didalam LindunganNya. 

11. Untuk Teman KKN Kelurahan Batu Besurat Adi, Ilham, Riki, Ridho, 

Osin, Puput, Dila, Mia, Reski,  Fia, Fioni ,yang Telah memberikan 

dukungan dan juga Do’a Nya sehingga Penulis Dapat menyelesaikan 

Skripsi ini 

12. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan 

doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-

Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-

Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. 
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Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, 

serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.   

 

  

 Pekanbaru,  September 2018 

   Penulis 

 

 

 

 

           Tomi Ardiansah                           


