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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 “Dampak Pemekaran Kecematan 

Terhadap Ksejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Pulau Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti)” 

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang 

setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama 

penulis sampaikan kepada :  

1. Secara Khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua 

tercinta Ayahanda Nurhakim dan ibunda Hj. Asmara dan Siti Umminah.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 

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

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

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

Ibu Weni Puji Astuti, S.sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara UIN SUSKA RIAU  

5. Ibu Devi Deswimar,S.Sos. M.SI selaku Pembimbing yang selalu 

memberikan motivasi dan telah memberikan arahan dan petunjuk dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

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

mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis selama 

perkuliahan di UIN Suska Riau.  

7. 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.  

8. Bapak Husni Gamal, S.Pd.I selaku Camat Pulau Merbau Kabupaten 

Kepulauan Meranti serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam 

memberikan informasi demi kelancaran penulis skripsi ini.  

9. Serta saudara penulis Asrizal, Nuryana Dewi, dan saudara yang lainnya 

yang telah memberikan begitu banyak doa, semangat, motivasi, nasehat-

nasehat, dan kasih sayangnya untuk penulis. 

10. Untuk sahabat-sahabat yang penulis sayangi Ernita, Purwaning Anggraini, 

Fitri Ana, Fitri Ani, Elya Kaswita, Uci Rismawati, Wilda Yanti, Rita 

Arlina, , Maryati, Dani Marsuni yang telah memberikan dukungan dan 
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motivasi serta melewati masa-masa perjuangan bersama-sama dan 

memberikan saran dan do’a selama penulisan skripsi. 

11. Seluruh Teman-teman Administrasi Negara angkatan 2013, terkhusus 

untuk Lokal ANA B yang telah melewati masa-masa perjuangan bersama-

sama dan telah memberikan saran dan do’a selama penulisan maupun 

mengikuti perkuliahan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. 

12. Teman-teman KKN angkatan XXXIX Desa Sungai Siput Kecamatan Siak 

Kecil Kabupaten Bengkalis, dan teman-teman Alumni SMA N 1 

Selatpanjang  yang telah memberikan dukungan kepada penulis. 

13. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga semua bantuan dan do’a yang telah diberikan mendapatkan 

balasan berupa pahala dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak.Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 

 

Pekanbaru,  Maret 2017 
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