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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan Rahmat 

dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada 

junjungan Nabi Alam yaitu Nabi Muhammad SAW yang teah membawa risalah 

yang benar dari Allah SWT, sehingga penulis mempunyai pedoman hidup yang 

benar. 

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi 

sebagian syarat-syarat penyelesaian studi, guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu 

Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

Pada dasarnya tulisan ini jauh dari taraf kesempurnaan , namun hal ini sudah 

merupakan suatu hasil usaha  maksimal yang penulis lakukan selama ini. 

Disamping itu juga, penulisan skripsi ini banyak mendapat Support 

(dukungan)  dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

baik moril maupun materil. Untuk itu sewajarnyalah penulis menyampaikan 

ucapan terimakasih  yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Teristimewa untuk Papa  dan Mama yang telah melahirkan, 

membesarkan dan mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan 
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penulis dan memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa 

mendo’akan dan dukungan kepada penulis dalam menuntut ilmu agar 

menjadi manusia yang patuh terhadap Agama dan berguna bagi 

keluarga, masyarakat dan semua. 

2. Bapak  Prof. Dr. H. Munzir Hitami selaku Rektor UIN SUSKA Riau 

beserta staf yang telah memberikan fasilitas dan sarana dalam proses 

perkuliahan. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau, Pembantu Dekan I, 

Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan 

banyak bantuan bagi penulis dalam mengikuti perkuliahan di Jurusan 

Administrasi Negara. 

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

yang telah memberikan bimbingan bagi penulis selama perkuliahan di 

Jurusan Administrasi Negara. 

5. Bapak Mashuri, MA  selaku Penasehat Akademis yang telah banyak 

meluangkan waktu dan pemikirannya untuk penulis yang semestinya ia 

pergunakan untuk yang lain. 

6. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak memberikan bimbingan serta meluangkan waktunya bagi 

penulis. 

7. Seluruh Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA Riau yang telah membekali ilmu kepada peneliti. 
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8. Ucapan terimakasih kepada teman-teman ku : Arfiana, Nila, Syarifah 

Nindya, Tiara, Muchty dan Administrasi Negara E angkatan 2013 dan 

Kostma sepanjang masa Derry Prasti Reza S.Sos yang telah sama-

sama belajar dan berjuang dalam meraih gelar Sarjana dan masih 

banyak yang tidak penulis sebutkan namanya, yang telah memberikan 

dorongan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa 

yang diharapkan, sehingga memerlukan penyempurnaan sedemikian rupa. Sebab, 

dalam kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi penulisan 

maupun rujukan yang diperlukan serta analisis dan interprestasi yang diberikan. 

Untuk itu, penulis mengharapkan  kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan 

penulisan skripsi ini. 

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Amiin ya rabbal’alamin. 

Pekanbaru, 5 Februari 2017 

Penulis  
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