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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’laikum Wr.Wb 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis 

ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta taufik dan 

hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah 

limpahkan kepada Nabiyullah, Habibullah SAW yang telah membawa manusia 

dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang ysng penuh ilmu pengetahuan 

seperti sekarang ini. 

 Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Analisis Minat Masyarakat Dalam Mengurus Akta 

Kematian Di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat”, merupakan karya 

ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana 

Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . 

 Selanjutnya, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membimbing dan mendukung peneliti baik dengan moral maupun material selama 

berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi 

Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, peneliti menganturkan banyak 

terimakasih kepada: 
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1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, memberikan 

kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini, tanpa nikmat-Nya mungkin penulis tidak akan mempunyai 

kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orangtua tercinta, Bapak M.Isa dan Ibu Hartati S yang senantiasa 

memberikan doa dan kasih sayang nya yang terus mengalir kepada penulis 

sejak kecil hingga saat ini, serta memberikan dukungan baik secara moril dan 

materil dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan, tanpa mereka 

penulis tidak akan bisa seperti saat ini. 

3. Untuk Kakanda Chandra Abrisa dan Jenny Ardiansyah yang selalu 

memberikan kasih sayangnya serta dukungannya kepada penulis, serta 

memberikan motivasi yang sangat membantu penulis untuk tetap semangat 

dalam menjalani perkuliahan. 

4. Bapak Prof. Dr.KH. Ahmad Mujahidin M.AG , selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

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

6. Bapak  DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Ibu Weni Puji Astuti S.sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA) pengganti. 
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8. Bapak Larbiel Hadi S.Sos selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang 

telah selalu memberikan masukan dalam perkuliahan. 

9. Bapak Rusdi S.Sos, M.si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

membantu dan membimbing penulis untuk mampu mewujudkan penelitian ini 

dan meluangkan waktu dan pikiran serta sabar dalam membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Bapak, Ibu dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah 

memberi ilmu pengetahuan dan pembelajaran serta semangat kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

11. Ibu Poppy Bainurita S.E selaku Lurah Kampung Besar Seberang Rengat serta 

seluruh staf pegawai Kantor Kelurahan  Kampung Besar Seberang Rengat 

yang telah memperbolehkan dan membantu penulis dalam melakukan 

penelitian. 

12. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan penulis, Lokal B Angkatan 2015 

Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan. 

13. Encik Inne Alivia Audina, Rizki liana sari siregar, Ade Irmalis, dan Nadia 

Putri yang merupakan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan 

memberikan semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

14. Kak Karlina, Kak Kusmiati, dan Linda maya sari harahap yang telah 

memberikan semangat dan selalu membuat penulis bahagia dalam menjalani 

KKN dan Mengerjakan Skripsi ini. 
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15. Semua Teman-teman KKN Desa Pengudang 2018 yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu, terimakasih atas motivasi yang telah kalian beri kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan 

yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang penuh 

kebaikan dan kebenaran, Amin ya Rabbal’alamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Pekanbaru, Juni 2019 
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