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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran dzat wajibal wujud Allah 

subhanahu wata’ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa 

penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri 

taulan bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini 

tidak lepas dari kesalahan dan keraguan serta kehilafan untuk itu penulis meminta 

maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Syaprial dan Ibunda Norlaily yang selalu 

senantiasa membimbing, memberi kasih saying dan doa kepada penulis dan 

sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini 

2. Bapak DR. Mahendar Romus, SP, M.Ec sekalu Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas 

teladan dan terbaik di UIN Suska Riau. 

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

administrasi Negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN Suska Riau. 

4. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini. 

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang 

telah memberikan ilmu pengetahian kepada penulis serta seluruh staf Pegawai 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
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6. Kepada Bapak Camat, Sekretaris Camat, dan Staf Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang telah 

bekerja sama memberikan data dan informasi untuk kelengkapan tulisan 

skripsi ini. 

7. Sahabat seperjuangan jurusan Administrasi Negara angkatan 2014 yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah selalu meridhoi langkah 

perjalanan kita.  

8. Terimakasih kepada adik tercinta Eba, Rudi, Dapi, Madon yang selalu 

memberi semangat kepada penulis dan mendoakan penulis. 

 Semoga semua bimbingan, dukungan, bantuan, semnagat, serta kasih 

sayang yang menyertai langkah penulis selama pengerjaan skripsi ini dihitung 

sebagai amal di mata Allah dan mendapat balasan yang setimpal.  Demikianlah, 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima 

kasih. 

 

Pekanbaru, Mei 2018 
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