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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat 

dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini 

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelas Sarjana 

Sosial jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam kesempatan yang tidak ternilai ini, peneliti mengucapkan terimakasih 

yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta yang tidak henti-

hentinya memberikan dukungan baik moral, doa dan finansial, serta adik yang 

juga telah menjadi saudara yang baik. Berkat kalian peneliti dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan baik. 

Peneliti juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah 

sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, peneliti juga ingin 

menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial. 

2. Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
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3. Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

4. Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi proposal dan 

pembimbing skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Drs. Almasri, M.Si selaku ketua penguji sidang skripsi yang telah 

memberikan dukungan serta petunjuk dalam perbaikan skripsi ini. 

6. Muslim, S.Sos, M.Si selaku penguji I sidang skripsi yang telah 

memberikan dukungan serta petunjuk dalam perbaikan skripsi ini. 

7. Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku penguji II sidang skripsi yang 

telah memberikan dukungan dan masukan dalam perbaikan skripsi ini. 

8. Jhon Afrizal, S, HI, MA selaku pembimbing akademik yang telah 

memberikan dukungan penuh perhatian. 

9. Para Dosen dan Seluruh jajaran staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

yang telah memberikan sumbangsih ilmu kepada peneliti selama 

perkuliahan. 

10. Seluruh pegawai Kantor Camat Rumbai Pesisir yang telah memberikan 

kemudahan dalam pencarian data yang dibutuhkan peneliti untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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11. Teman-teman ANA E angkatan 2013, Ana, Opi, Nila, Nindy dan kosma 

ANA E Derry Prasti Reza, S.Sos terimakasih atas dukungan dan 

kebersamaannya, semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat. 

12. Semua pihak yang sudah membantu dalam pembuatan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuannya. 

Akhir kata, peneliti berharap Allah SWT berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa dalam 

melakukan penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, 

peneliti mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Peneliti berharap 

semoga skripsi ini brmanfaat bagi siapa yang membacanya.  

 

Pekanbaru,       Februari 2017 

          

   TIARA MUSLIA PRATIWI 

          NIM. 11375202971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


