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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala,  atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Di 

Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”, shalawat beriring 

salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat 

manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan berilmu pengetahuan yang canggih 

dan modern seperti sekarang ini.   

Pada penyusunan ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Dan Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan memotivasi baik moral maupun materil. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana Strata (S1) padaa jurusan Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari banyak pihak  

baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa untuk kedua orang tua 

Ayahanda (Haem Basrian, S.Pd) dan Ibunda (Yarsaini, S.Pd) yang selalu memberi 

restu dan doa yang tulus kepada penulis dan telah berkorban untuk membahagiakan 

anak-anaknya yang selalu memberikan nasehat dan terus menyemangati tanpa henti 

kepada penulis agar terus bersemangat demi cita-cita penulis terwujud  yang 

merupakan harapan terbesar mereka. Dan kakakku (Ria Marvihayani, Sp) terima kasih 
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atas do’a dan dukungan yang diberikan selama ini.  Untuk itu penulis menyampaikan 

rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara.  

4. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos M.KP, selaku sekretaris jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Ibu Devi Deswimar, S. Sos, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis. 

Terima kasih  telah meluangkan waktu untuk membantu mengarahan dan 

memberi bimbingan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sangat berjasa 

dalam  memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis 

selama perkuliahan.  

7. Terima kasih kepada Santi Kumala Defvi dan Muhammad Wahyudi yang 

selalu setia membantu dan tiada henti untuk memberikan dukungan dan 

semangat,  motivasi dan kasih sayang buat penulis sehingga selesainya skripsi 

ini. 

8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Negara 

angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Khususnya  Lokal 

Administrasi Negara D yang telah melewati hari-hari perkuliahan bersama 

penulis. 
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9. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan 

motivasi dalam penyelesaian penulis ini. 

Akhirnya sebagai Hamba Allah yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari 

dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun 

untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal’alamin. 

 

 

Pekanbaru,   September 2018 

Penulis 

 

 

         Kurnia Hariyanti 

         NIM. 11475202160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


