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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikumWr.Wb...  

Alhamdulilah, pujisyukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat 

dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepadaRasullullah SAW, rasul  pilihan 

serta suritauladan, serta pada keluarga dan para sahabatnya diatas ilmu yang telah 

mereka wariskan kepada umat.  

Pembuatan skripsi ini ditujukan sebagai salah satusyarat untuk menyelesaikan 

pendidikan  jenjang  Strata Satu Program Studi Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul: Analisis Pelaksanaan  Tugas Dan 

Fungsi Pdam Tirta Indragiri (Studi: Desa Kotabaru Seberida Kecamatan 

Keritang  Kabupaten Indragiri Hilir). 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala keterbatasan penulis, 

tetntunya diharapkan kritik dan saran demi tercapainya kesempurnaan penulisan 

penelitian dimasa  yang akan datang. Selanjutnya, dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan do’a, dukungan, motivasi serta masukan sehingga penulis 
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dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 

sampaikan ucapan terimakasih kepada:  

1. Kedua orang tua tercinta, Abah H. Hamzah dan Ibu Hj. Siti, serta mertua Bapak 

Toeran dan Ibu Susi, yang tidak pernah menyerah terus mendukung dan 

memberi dorongan untuk terus maju dan berkembang agar menjadi anak yang 

berbakti dan sukses dimasa depan. Selain itu, terimakasih telah memberikan 

kasih sayang dan perhatian yang luar biasa pada penulis dan memberi dukungan 

moril maupun materi selama melaksanakan perkuliahan hingga sampai saat ini. 

2. Suami tersayang Sukatno, S.P., terimakasih telah memberi dukungan dan 

restunya untuk dalam melaksanakan perkuliahan dan tidak pernah lelah 

memberikan cinta dan kasih sayangnya. 

3. Bapak Prof. Munzir Hitamai,MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, 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 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

selaku Penasihat Akademis.  

6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos. M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan 
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skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memebrikan rahmat serta karunia-Nya, 

Amin... 

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang 

bermafaat kepada penulis.  

8. Kepada kakak-kakakku (Aidi, Siti Bulkis, Iyah, Jumiati, Misdiana, dan Yuliana) 

dan juga keponakan-keponakanku serta seluruh keluarga besarku semoga Allah 

melindungi kalian selalu dalam rahmat-Nya dan senantiasa diberikan kesehatan 

dan kemurahan rezeki tetap menjadi kakak yang terbaik untuk adikmu, Amin… 

9. Direktur Utama PDAM Tirta Indragiri, Ketua Cabang Desa Kotabaru Seberida 

Kecamatan Keritang, Kabag Pendistribusian serta pegawai-pegawai lainnya. 

10. Kepada Sahabatku Wahyuni, S.Sos, Selviyanti, S.Sos, Husmawati, S.Sos dan 

Fitriani Z, S.Sos, sebagai teman baikku yang selalu member support dan 

motivasi dalam segala hal. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan 

kemurahan rezekit dari Allah SWT. Amin... 

11. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal A Angkatan 

Tahun 2013 semuanya yang tidak disebutkan namanya satu persatu. 

Terimakahsih atas motivasi, dan batuannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu, membimbing, dan member masukan serta dorongan kepada 
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penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan besar penulis semoga Allah 

SWT senantiasa membalas budi yang telah diberikan kepada semua pihak kepada 

penulis. AminnyaRobal‘Alamin . 

Wasalamu’alaikumWr.Wb. 

  

Pekanbaru,  Maret 2017 
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