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KATA PENGANTAR 

         

 

Bismillahirohmanirrohim.  

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran tuhan yang maha Esa karena 

dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi  ini sebagaimana mestinya. Selanjutnya shalawat beriring 

salam selalu dilimpahkan buat junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang 

telah membawa manusia kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Adapun judul skripsi ini adalah  “Analisis Upaya Peningkatan Minat 

Pengunjung di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Museum Daerah Sang Nila 

Utama Pekanbaru Provinsi Riau“. 

Tentu dalam penulisan skripsi ini sangat disadari oleh penulis jauh dari 

kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan cara berfikir penulis serta 

keterbatasan waktu yang diberikan. 

Sesungguhnya laporan penelitian yang berbentuk skripsi ini tidak luput 

dari bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang telah memberikan 

dukungan selama proses penulisan skripsi ini kepada: 

1. Yang paling teristimewa buat kedua orang tua tercinta, Ayahanda ABDUL 

RAHMAN dan Ibunda DARMINA yang telah memberikan bersabar dan 

berjuang penuh dalam setiap untaian do’a yang terbaik untuk penulis, serta 

usaha yang dikhusukan kepada penulis agar menjadi seseorang yang lebih 

berarti bukan hanya dihari ini namun berarti hingga masa depan. 
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2. Yang teristimewa juga buat kakanda Ilyas Ramlan beserta istri Rika 

Oktarina yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis, kepada 

kakak tercinta Sulastri beserta suami Indra Gunawan yang tidak pernah 

bosan memberikan lantunan doa dan semangat kepada penulis, dan kepada 

adinda tercinta M. Syarif, Khairul Basri, M. Yusril, M. Fahmi Efendi, 

Amril Mukminin, dan Dafa Saputra yang selalu menjadi semangat dan 

motivasi terbesar bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) SUSKA Riau. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, M, Ap  selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

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

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 

Riau. 

6. Ibu Irdayanti, S.Ip, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan 

tambahan ilmu pengetahuan dan perhatian kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Virna Museliza, S.E, M.Si selaku Penasehat Akademik yang selalu 

memberi suport serta doa kepada penulis dan membimbing penulis selama 

proses perkuliahan. 

8. Ibu Sri Mekka, SH, M.Si Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Museum 

Daerah sang Nila Utama beserta pegawai yang telah memberikan izin  

dalam pelaksanaan penelitian ini. 
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9. Bapak, Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan 

Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran 

penyelesaian skripsi ini. 

10. Buat teman terkasih Muhammad Azmi, ST, yang juga selalu memotivasi 

penulis untuk menyelesaikan dengan cepat, mendoakan dan membantu 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini.. 

11. Buat kakak tersayang Wasiah Sufi, S.Sos. M,Si yang selalu jadi teman 

susah senangnya selama proses pengerjaan skripsi ini, dan juga 

terimakasih telah memberikan doa, nasehat, motivasi, serta bantuannya. 

12. Buat sahabat terbaik Siti Zuriati, Amalya Fitria, dan Deli Fardilla yang 

sebentar lagi akan menyusul gelar S.Sos serta memberikan semangat dari 

awal perkuliahan, bersama kalian penulis menjalani suka duka dalam 

proses kuliah hingga terselesainya skripsi ini. 

13. Diana Puspita Sari S,Sos dan Joko Hariawadi S, Sos teman seperjuangan 

selama proses penyelesaian skripsi hingga meraih gelar sarjana. 

14. Buat teman terbaik, teman dari awal pendaftaran kuliah yang hingga saat 

ini bersama Riva Irtia yang kelak bakal jadi Sarjana Teknik yang selalu 

memberikan semangat kepada penulis. 

15. Buat teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Merempan Hilir Kab. 

Siak terkhusus teman yang inshaallah menjadi teman sepanjang masa  bagi 

penulis Della Ratika calon guru yang mengajarkan banyak hal kepada 

penulis dan teman-teman lainya yaitu Hana, Yosi, Yeni, Fika, Trisia, 

Nelma, Maulana, Hilman, Aris, Andriadi, Fardi, dan Jefri. 
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16. Buat Rizki Dirja Rahmat terimakasih sudah ikut serta membatu penulis 

dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

17. Dan terimakasih buat semua teman-teman seperjuangan Administrasi 

Negara lokal J angkatan tahun 2013 UIN SUSKA Riau yang tiga setengah 

tahun bersama-sama menimba ilmu dan menjadi keluarga semoga ilmu 

yang kita dapatkan bersama bermanfaat untuk kehidupan kita kedepannya. 

18. Buat teman seperjuangan kak Astari Cika Lesmi, S.Sos, Asgita Maya Sari, 

S.Sos, Mandra Kumara, S.Sos, Lisa Nova, S.Sos, Derry, Muhammad 

Hijrah,S. Sos, Sandri, Evi, Sari, Yaya dan seluruh teman-teman 

mahasiswa jurusan Administrasi Negara UIN SUSKA Riau angkatan 

2013. 

Akhir kata semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis 

sendiri. Penulis  menyadari bahwa dalam pembuatan karya tulus ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun 

demi perbaikan kearah yang lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. 

 

        Pekanbaru,10 Januari 2017 

Penulis 

 

 

RAHMI THUNNISA 

 

 


