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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Assalamu’alaikum WR. WB. 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin,  segala puji bagi Allah SWT karena berkat 

rahmat, hidayah, dan ridha-Nya yang  telah memberi kesehatan serta kesempatan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini dengan baik. Shalawat dan 

salam semoga senantiasa tercurah  kepada baginda Muhammad  SAW  dan 

seluruh umat islam yang  masih berpegang teguh dengan Al-qur’an dan sunahnya. 

Dengan  izin dan rahmat yang Allah SWT berikan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan”, guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar serjana strata 

satu (S1)  Program Studi Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini,  penulis menyadari sepenuhnya  masih 

terdapat akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki. 

Namun berkat bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak skripsi ini 

dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rumalla (Alm) dan Ibunda Maimun 

(Alm), serta keluarga penulis terkhusus untuk abang  ipar saya Sanam 

beserta keluarganya  yang selalu memberikan motivasi dan dukungan 

moril  maupun  materil kepada penulis sehinga dapat meraih dan mengejar 

cita-cita. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku  Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan 

juga selaku pembimbing skripsi, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, 

dan  Pembantu Dekan III yang telah banyak memberikan bantuan bagi 

penulis dalam mengikuti perkuliahan di Jurusan Administrasi Negara. 

4. Ibu Irdayanti, S.IP., MA selaku Penasehat Akademik yang telah banyak 

meluangkan waktu dan pikirannya untuk penulis. 

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak 

memberikan motivasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis untuk 

saat ini maupun kedepannya.  

6. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga 

Bapak Drs. Idrus dan seluruh pegawai yang telah membantu dalam 

menyediakan data-data dan  informasi yang berkaitan dengan penyusunan 

skripsi ini. 
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7. Kepada teman-teman seangkatan 2014 Jurusan Administrasi Negara 

khususnya lokal  F yang telah sama-sama belajar dan berjuang dalam 

meraih gelar serjana. 

8. Kepada Nova Andriani  selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

9. Kepada sahabat dan orang yang terspesial Alfi Dewitasari, Anhar, Harpin 

Artika, Iin Sri Lestari Isrowiyah, M. Azmizan, dan Rosmiatin yang telah 

memberi dukungan dan pemahaman dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Kepada semua pihak  yang telah membantu dalam penyusunan hingga 

penyelesaian  skripsi ini, baik yang memberikan data maupun informasi yang 

sangat dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan 

terimakasih dan semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis di balas 

Allah SWT.  Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang  yang 

membutuhkannya dan meneliti di bidang yang sama yaitu tentang kepariwisataan 

 Wassalamu’alaikum WR. WB 

          Pekanbaru,  Maret 2018 

                      Penulis 
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