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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur pajatkan kehadirat Allah SWT, atas, rahmat dan karunia yang 

dilimpahkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Implementasi Aplikasi E-office Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Riau”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana 

pada Universitas Islam Negri Sultan Sarif Kasim Riau, Shalawat dan salam 

penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. yang telah 

membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan. 

penulisan ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA selaku rektor UIN SUSKA RIAU 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Bapak Rusdi, S,SOS M.SI, selaku ketua jurusan Adminidtrasi Negara, 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 

4. Bapak Muammar Alkadafi S,SOS M,SI selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan 

bimbingan 

5. Ibu Ikhwani Ratna SE, M.SI,Ak selaku penasehat akademik yang telah 

meluangkan banyak waktu untuk membimbing saya walaupun hanya 
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untuk sekedar berbagi cerita dan telah memberikan perhatiannya di setiap 

perkembangan prestasi akademik saya. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 

yang telah memberikan saya banyak ilmu dan pengalaman selama 

perkuliahan, serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

yang telah banyak membantu. 

7. Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Riau, terima kasih telah memberikan izin kepada penulis dalam 

melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Abd. Samad dan Ibunda Khairiah, 

yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril 

maupun materi selama menempuh pendidikan dan bapak Fahmi Samad 

dan ibu Ilda Fianty sebagai orang tua angkat penulis yang sudah sangat 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini 

9. Angga Putra, Ahmad Al-Qusyairi, Siti Najiah, Ahmad Al-Jurjani, Ahmad 

Saipul Lillah, Siti Azkia, Firdha Ozani Rosselda Fahmi, Fianessa Widyana 

fahmi dan Desvianri Sukardi yang selalu memberikan bantuan dan 

dukungan berarti yang tiada henti. 

10. Sahabat – sahabat tersayang feny Rahmadona,Aldi Sudarma, vatmie 

narsihelriskasidah, Rahmatika, Nia Afrida, Nurul Nadilah, Mariana, Afni 

Afriani. Terima kasih untuk semua pengalaman – pengalaman berharga 

dan dukungan yang diberikan. 
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11. Teman – teman Administrasi Negara F2013 yang tidak bisa disebutkan 

satu per satu, empat tahun lebih bersama – sama, susah senang dilalui, 

banyak sekali kenangan bersama kalian. 

12. Fekonsos angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga 

persaudaraan kita tetap berlanjut hingga hari tua. 

13. Seluruh pihak yang banyak membantu dan memperlancar penulisan skripsi 

ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih 

yang sebesar – besarnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan 

yang telah diberikan kepada penulis dan pahala yang berlipat ganda, 

Amin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu sekiranya ada kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga 

sripsi ini memberikan banyak manfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi 

para pembaca. 

Semoga Allah SWT memberikan Balasan yang berlipat ganda atas segala 

dukungan dan bantuan yang telah penulis terima 

Pekanbaru, 1 Maret2017 

Penulis 
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