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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT yang mana berkat rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan buat 

Baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi bagi umat 

Islam. Semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-

sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga. Amin. 

Dalam kesempatan ini, terwujudlah bagi penulis sebuah karya ilmiah atau 

skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

sosial (SI) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Distribusi Program Beras 

Miskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Studi Kasus Desa Tambang)”.  

Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada Ayahanda Bapak Hariadi 

dan Ibunda tercinta Zulinar. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a 

dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurahkan kepada Ananda. Dan 

seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan kasih sayang selama ini 

sehingga tercapainya keberhasilan ini. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk ini penulis ingin menyampaikan rasa 

hormat dan terima kasih kepada: 
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1. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec, Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

2. Bapak Rusdi, S.Sos,MA, sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara.  

3. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP, sebagai Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara sekaligus selaku Pembimbing yang selalu 

memberikan motivasi dan telah memberikan arahan dan petunjuk dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, selaku penasehat akademis yang telah 

mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis selama 

perkuliahan di UIN Suska Riau.  

5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau.  

6. Bapak Afrianto, selaku Kepala Desa Tambang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam 

memberikan informasi demi kelancaran penulis skripsi ini.  

7. Untuk sahabatku (Amelia Suharji)  yang telah banyak memberikan 

bantuan dan motivasi dalam penyusun skripsi ini, dan teman-temanku 

yang senasib dan seperjuangan Khususnya Jurusan Administrasi Negara 

Angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.  
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8. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini. Semoga allah SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan 

pahala yang setimpal. Amin. 

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

penulis Ucapkan Terima Kasih.  

 

 

 

 

 

Pekanbaru, Februari 2017 

Penulis  

 

 

   

         PURWANING ANGGRAINI 

                                                                                NIM : 113752000611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


