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KATA PENGANTAR 

  Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi” 

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan  

Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih banyak 

kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan 

motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Pada kesemepatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa 

hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan bagi 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang diperuntukkan 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan  Administrasi Negara 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Teristimewa ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang 

tersayang dan terhormat Ayahanda Dadang Kurniawan dan Ibunda Yuli 

Yarni yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing saya dengan 
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penuh kasih sayang dan penuh kesabaran serta doa mereka pula maka saya 

bisa sukses. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu dalam lindungan Allah 

SWT. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku rector Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak  Dr. Mahendra Romus, M. Ec., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Ibuk Ratna Dewi S.Sos, M.Si , selaku pembimbing skripsi saya dengan 

kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, 

memberikan pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Saya selaku penulis mengucapkan terima 

kasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yag telah diberikan selama 

ini. 

7. Semua Dosen Pengajar serta Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu  

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Terima kasih teruntuk yang terspesial Rima Sandri yang selalu menemani 

dan menjadi penyemangat dalam penelitian hingga penyusunan skripsi. 

9. Keluarga tersayang Raihan Kurniawan dan Fauzan Kurniawan, yang 

selalu memberikan semangat, motivasi dan bimbingannya selama ini, 

terimakasih. 
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10. Seluruh keluarga Administrasi Negara Lokal D tahun 2013 yang telah 

bersama-sama menuntun ilmu dan yang selalu memberikan bantuan, 

semangat dan motivasi.  

11. Sahabat-sahabat Irfan Zuhdi, Wahyu Sumarno, Andre Rahmadhani, Putra 

Rushdiansyah terima kasih untuk kebersamaan serta dukungan, semangat 

dan motivasi selama ini. 

12. Teman-teman KKN UIN SUSKA Angkatan XL di desa Girisako 

Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing dalam tawa, canda, 

susah dan senang selama KKN. 

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yan selalu saya ingat serta do’a 

yang diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. 

Penulisi menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu 

kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-

perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. 

 

Pekanbaru,          Maret 2017 

 

MULTAZAM KURNIAWAN 

     NIM: 11375101960 

 
 


