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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirobbil’alamin.. Kiranya tiada sepatah kata pun yang pantas 

penulis ucapkan kecuali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga 
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dorongan, pengorbanan dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, Do’a 
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akhirat. Serta saudara-saudari tersayang Rizki Norianto dan Rahmat Hidayat. 

Dan Buat Sahabat terdekatku yang selalu menjadi penyemangat dalam 

penyelesaian skripsi ini.  
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 
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Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

6. Ibu Devi Deswimar, S.sos, M.Si selaku Penasehat Akademis dan pembimbing 

skripsi bapak Ratna Dewi, S.Sos, M.Si yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 

fikiran dalam membimbing penulis juga memberikan motivasi kepada penulis 

sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.  

7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Terimakasih buat teman-teman semua jurusan Administrasi Negara angkatan 

tahun 2012, terutama lokal E yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. 
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lebih baik. Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis 

mempersembahkan skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 
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