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KATA PENGANTAR 

 
 

 

Assalamu’alaikum wr. wb 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dengan judul “Analisis Elemen Capacity dalam Penerapan E-

planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kampar” berjalan dengan baik. Tanpa adanya kesempatan mustahil, penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini secara tuntas, walaupun masih banyak 

terdapat kekurangan didalamnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna untuk 

penyempurnaan selanjutnya. Dan Shalawat beriringan salam penulis ucapkan 

kepada baginda Nabi Muhammad Shallallâhu ‘alaihi wa âlihi wa sallam, yang 

telah memberikan kita kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga Syafa’atnya telah menaungi kita di hari perhitungan kelak. 

Skripsi ini di tulis sebagai salah satu tugas untuk menyelesaikan Studi 

Strata Satu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya 
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skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan 

terimakasih kepada:  

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Arlis dan Ibunda 

Yusnimar terimakasih telah merawat, membesarkan, mendidik dan juga 

senantiasa memberikan do’a restu  serta memberikan kasih sayang dan 

cintanya yang tiada kira kepada saya, mendukung penuh dan memfasilitasi 

semua aktifitas perkuliahan saya. Serta kepada kakak tersayang Widdiaty 

Marlis, Amd.Keb, Anga tersayang Agus Hendrawan, Amd, dan Adik saya 

tersayang Andre, serta Keponakan tersayang Falah Assahib Rahmat yang 

senantiasa memberikan motivasi, mendo’akan, memberikan support dan juga 

untuk seluruh keluarga besar dari kakek H.Kasik dan nenek Hj.Rapiah. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag. MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi 

Negara. 

5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekertaris Jurusan Administrasi 

Negara. 

6. Bapak Muslim, S.Sos selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan 

nasehat dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan. 

7. Bapak Afrizal, S.Sos selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan 

dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

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

9. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal B angkatan 2015 

yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah 

menjadi keluarga kedua selama proses perkuliahan. 

10. Teman-teman KKN Kelurahan Langgam 2018 Nilla Octariningsha , Ngatino, 

Zen Molish Purba, Yaumil Chairani Azri, Lilis Suryani, Galeri Yanadeka, Siti 

Sholehatna, Melika Kristiyanti, Amirul, M. Toha, yang dulunya tidak saling 

kenal namun sekarang sudah menjadi saudara. Terimakasih atas dukungan 

yang kalian berikan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

11. Kepada sahabat seperjuangan selama perkuliahan Rizki Liana Sari Siregar, 

Rima Hardianty, dan Nadia Putri, kalian sahabat sekaligus keluarga yang luar 

biasa yang tidak bisa penulis ucapkan dengan kata-kata, terimakasih atas 4 

tahun kebersamaan disaat senang maupun susah yang saling membantu dan 

melengkapi satu sama lain, saling mengasihi dengan tulus. Semoga 

kebersamaan kita tidak terhenti sampai disini, penulis berharap kita akan bisa 

berkumpul kembali. 

12. Kepada “D’Lovely” sahabat dari SMP yang hingga sekarang selalu saling 

memotivasi yaitu Nurhelmi, Irma Wahyuni, Dewi Sartika, Putri Nadia, Elisa 

Windia Sari, M.Ridho Naldi, Jordi Satria terimakasih banyak atas 

dukungannya. 
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13. Kepada “Five V” para sahabat penulis dari jenjang SMA hingga sekarang 

yang sangat berjasa yaitu Arnita Fitri, Elen Fitri Ningsih, Nandi Novrita, 

Indah Fitri Amalia, selalu berusaha sama-sama berjuang untuk masa depan, 

selalu memberikan semangat, canda dan tawanya kepada penulis ketika setiap 

kali bertemu. Semoga persahabatan kita tidak hanya didunia tetapi juga 

diakhirat serta tetap dalam lindungan Allah SWT, Amiin. 

 Terimakasih atas do’a yang senantiasa diberikan kepada penulis. Semoga 

semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, serta kasih sayang dan amal 

perbuatan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah 

SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih 

baik, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin. 

Wassalamu’alaikum wr. wb 

Pekanbaru,   Juni 2019 

Penulis, 
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