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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT sang pemilik alam semesta yang

telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Efektivitas Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat ( Studi Kasus pada Kelurahaan sedinginan

kecamatan tanah Putih)”.

Tidak lupa pula Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan besarNabi

Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini

disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis dalam pengetahuan dan pengalaman.

Namun demikian besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya maupun bagi para pembaca umumnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran

dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam melakukan penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan

serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala harapan dan do’a

penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Ponimin dan Ibu Azizah yang

tak pernah berhenti mendo’akan, memberikan kasih sayang, nasehat dan dukungannya

baik moril maupun materil selama penulis melaksanakan pendidikan di Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA

2. Kakak-kakak dan abang saya tersayang Faridah dan Khoiri, Ahmad Samiri dan Lina,

Syahrial dan Hera, M.Firdaus dan Puja, Suriyanti,Amd.Keb, Nur lelawati, SE dan Nur
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Hakiki Lestari yang selalu memberikan nasehat dan dorongan baik moril maupun materil

selama penulis melaksanakan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

3. Bapak Dr. Muzir Hatami, M.A selaku Rektor UIN SUSKA

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di

UIN SUSKA

5. Bapak Rusdi, S.Sos, M.A selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas ekonomi

dan Ilmu Sosial

6. Ibuk weni puji hastuti selaku sekjur administrasi negara dan juga mentor penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini

7. Bapak Mashuri, M.A selaku Pembimbing Skripsi yang tanpa lelah membimbing penulis

dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Skripsi ini.

8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tleah memberikan ilmu

pengetahuan kepda penulis dari masa perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat penulis M. Zaki, M. Darizon dan Erickson,S.Sos, Guswita Putri yang

telah membantu   dan memberi nasehat kepada penulis sehingga penulis bbisa

menyelesaikan Skripsi ini.

10. Teman-teman  seperjuangan Lokal C administra Negara angktan 2013

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala semangat,

bantuan dan dukungan maupun dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Harapan

penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2018

M. Agus Saputra
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