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KATA PENGANTAR 

 
 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat dzat wajibal wujud Allah 

Subhanahu wata’ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa 

pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi 

suritauladan bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi 

ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kehilafan untuk itu kepada 

Allah Subhanahuwataala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis 

meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kepada kedua orang tua, Nawar dan ibunda Nur Tini yang selalu 

senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan do’a kepada penulis 

dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. 

Karena ijabah doan beliau penulis bisa untuk slalu kokoh dalam menjalani 

perkuliahan, serta  Kepada Sunardi, Budi Utomo, Zafri,Elmita, Alen dan 

Ety susanti S.p (kakak penulis), serta seluruh keluarga besar dari penulis 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memotivasi dan 

menguatkan semangat penulis dalam menempuh pendidikan. 

2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi 

Fakultas teladan dan terbaik di UIN SUSKA RIAU. 



 iii 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 

semoga administrasi negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN SUSKA 

RIAU. 

4. Ibu Weni Puji Astuti,S.sos.M.Kp selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara. Yang dulunya beliau waktu mengajar Penulis mencurahkan 

seluruh ilmu yang dia punya, sehingga Penulis banyak belajar dari cara 

beliau melayani mahasiswa. 

5. Kepada bapak Zamharil Yahya. S.sos.M,Si selaku penasehat akademik 

penulis yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis. 

6. Dan tentu tak lupa kepada bapak Mashuri.MA Pembimbing Skripsi 

Penulis yang selalu bersedia melayani, keluh kesah serta motivasi yang 

luar biasa yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi. 

Tanpa beliau penulis bukanlah seperti sekarang. 

7. Juga taklupa kepada Bapak Dr.Tohirin ,M, pd. Ibunda Dra, Kafrina, 

Ibunda Rosmiati, S.ag Kabag kemahasiswaan Uin Suska Riau, dan kakak 

kami Ririn fajriana Sundari. Atas motivasi merekalah penulis slalu bisa 

untuk berkarya di bidang organisasi Kemahasiswaan, satu kata yang 

penulis slalu ingat dari motivasi ayahanda Tohiri. ‘’ Untuk menjadi sukses 

harus keluar dari zona nyaman.’’  

8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf 

Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
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9. Kepada Pemerintahan kabupaten kampar dan Desa Tanjung Harapan dan 

seluruh instansi kelembagaan yang terlibat didalam penelitian ini. 

10. Kepada seluruh Alumni Pondok Pesantren Syekh  Burhanuddin Kuntu, 

yang telah memberi semangat besar dalam penyelesain skripsi ini. Yang 

telah memberi pesan makna hidup . Khairunnas mayyan pa’ahum linnas. 

(sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepad orang lain) 

11.  Kepada FORMADIKSI UIN SUSKA, atas Bidikmisi alhamdulillah 

penulis telah mudah menyelesaikan perkuliahan di segi keuangan.  

12. Kepada pengurus HMI-MPO cabang Fekonsos, Pekanbaru maupun pusat. 

Dari sanalah penulis banyak belajar organisasi, serta pandangan dalam 

kehidupan ini. 

13. Kepada kelas Administrasi Negara G yang sama-sama telah semangat 

berjuang dari semester 1 (satu). 

14. Kepada sahabat penulis Witri febriani, Ansuska, Rudi Saputra, Mahder 

antoni, Syamsul habni, Sipenbella, Susilawaty,Anggi Ayu Kartika yang 

selalu memberi  semangat kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari Kesempurnaan, oleh 

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

baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata 

penulis ucapkan terima kasih. 

Pekanbaru, 17 Desember 2016 

 

Penulis 


