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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS 

PENGELOLAAN KOPERASI SERIBU KUBAH DIDESA RANTAU 

PANJANG KIRI KECAMATAN KUBU”, sehingga dapat dipersembahkan 

kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan. 

Shalawat beriring salam Penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu 

pengetahuan seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 

melengkapi persyaratan guna memperoleh gelas Sarjana Strata (S1) pada jurusan 

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak 

memperoleh bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang 

setulusnya kepada yang terhormat : 

1. Terima kasih kepada orang tua Usman dan Halimah yang telah merawat, 

membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan 

jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus 

mengejar cita-cita hingga menjadi sarjana sosial. Sungguh mulia 
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pengorbananmu, dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, dan doa 

serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan 

Ibu Weni Puji Astuti S.Sos M.Kp,selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara. 

5. Bapak DRS. Almasri M.Si, selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas 

waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama 

perkuliahan ini dan penulis juga berterima kasih kepada Bapak selaku dosen 

konsultasi proposal dan pembimbing skripsi yang telah memberikan 

bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi 

ini hingga selesai. 

6. Bapak Kamalul selaku Kepala Koperasi beserta Anggota-anggota Koperasi 

Seribu Kubah desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu yang telah bersedia 

memberikan informasi, data dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

penelitian ini yang tidak bisa penullis sebutkan satu persatu 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

sebagai inspirasi Penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan 

bernilai. 
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8. Kepada seluruh guru-guru dan teman-teman dimana saya menimba ilmu mulai 

dari SD, MTS, SMA khususnya SDN 002 Rantau Panjang Kiri, MTS Al-

wasliyah desa Sungai Majo dan SMAN 1 KUBU 

9. Untuk kakak Penulis yaitu Hazlansyah dan untuk adik-adik tersayang 

Marfuzoh, Masitoh, Mawadah dan Hadriansyah beserta sepupu tersayang 

Syariah yang selalu memberikan dukungan dan doa yang ikhlas. Dan 

terkhusus untuk Riky Firdaus yang telah bersedia bertukar pikiran, memberi 

nasehat, waktu dan tenaga dalam membantu Penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

10. Sahabat dan teman-teman terbaik yang Penulis dapatkan selama masa di 

perkuliahan ini, Selvianti, Erniwati, Wahyuni, Nurafika, Asgita Maya Sari, 

dan seluruh lokal ANA A angkatan 2013 yang tidak dapat Penulis sebutkan 

satu persatu. 

11. Teman-teman KKN tahun 2016 Desa Kadur Rupat Utara yang tidak dapat 

Penulis ungkapkan satu persatu. 

12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu 

penyelesaian skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmuah. Untuk itu 

saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan 

dimasa yang akan datang.  

Sehingga semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan 

yang telah diberikan kepada Penulis, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
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menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan 

menjadi amal shaleh disisi Allah SWT, Aaamin Ya Rabbal’alamin. 

 

 

 

 Pekanbaru, 9 Maret 2017 
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