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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahhi robbil ‘alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepda 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis berupa tugas 

akhir yang berjudul “Kinerja Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan 

Penanaman Modal (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” yang akan dijadikan sebagai 

syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana pada 

program study Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. 

Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar 

junjungan alam dan idola semua umat muslim yakni nabi besar Muhammad 

SAW. yang telah membawa kehidupan besar pada setiap aspek kehidupan 

manusia  kearah yang lebih baik hingga saat ini. 

Mengingat keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis, penulis 

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 

itu dengan tangan terbuka dan berlapang dada maka penulis sangat 

mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun untuk 
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menyempurnakan tugas akhir ini nantinya. Dalam penyusunan tugas akhir ini 

penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik 

secara moril maupun materil. Untuk itu, atas segala kebaikan dan bantuan yang 

telah diberikan maka penulis mengucapkan terimakasi kepada : 

1. Terimakasih kepada orang tua penulis, buat ayahanda Ivan Satyawan 

yang telah banyak memberikan semangat, do’a, nasehat, bimbingan dan 

juga bantuan baik itu dari segi moril maupun materil. Buat ibunda 

Yusniwati walaupun saat ini tidak lagi bisa bersama kami, tapi kasih 

sayang, semangat, dan kesabaranmu menjadi contoh dan semangat bagi 

penulis dalam menjalani segala hal. You are the best dan selamanya di 

hati penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, semoga UIN Suska Riau lekas go 

Internasional. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, semoga fekon menjadi 

fakultas teladan dan terbaik. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara 

dan sekaligus dosen pembimbing dalam penulisan karya ilmiah ini, 

terimakasih untuk bimbingan dan waktu yang telah diberikan kepada 

penulis ditengah kesibukannya. 
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5. Ibu Devi Desimar selaku dosen pembimbing proposal penulis, juga 

terimakasih untuk bimbingan dan waktu yang telah diberikan kepada 

penulis ditengah kesibukannya. 

6. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak selaku Penasehat Akademik dari awal 

hingga akhir perkuliahan penulis. 

7. Bapak dan Ibu para dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan, serta seluruh 

karyawan dan pegawai yang ada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN Suska Riau. 

8. Bapak dan Ibu pegawai serta karyawan honorer yang ada di Badan 

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTP2M) 

Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan bantuan berupa data dan 

informasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

9. Terimakasih buat Hamdani Nasution yang selalu ada menemani penulis 

disaat sedih maupun senang dan selalu memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis, menjadi teman cerita serta tak jarang menjadi 

sasaran omelan di saat penulis sedang jenuh dalam penulisan Tugas 

Akhir ini, hehe maaf. 

10. Terimakasih buat emak Ida Yuliani dan ibuk Vivi yang telah 

memberikan semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

11. Buat dedek Windi Aulia Vanicha dan Qaila yang berjumpa dan bermain 

dengan kalian saat pulang kampung menghilangkan lelah penulis dalam 

Penulisan Tugas Akhir ini. 
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12. Terimakasih buat sahabat-sahabat penulis Dahrina dan Reza Chelvia 

Rahayu yang telah memberikan kata-kata yang kadang nyakitin tapi 

mujarap sih hehe dan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

Buat Nia Elvia teman sekamar penulis sekaligus teman main, teman 

cerita walaupun kadang ada berantem dan merajuknyasih tapi kita tetap 

sesuatu ya, hehe. 

13. Terima kasih buat Fitriani, S.Sos dan Ulin Hikmah, S.Sos adik kelas 

seperjuangan dalam mengikuti kompre dan selalu bersama saat revisi 

hingga pendaftaran wisuda. Terima kasih buat kalian berdua guys. 

14. Buat Neni Fitria dan teman-teman seperjuangan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini, yang kadang kita sama-sama kena omeli pembimbing tapi kita 

tetap fighting cuy, cepat nyusul ya sobat. 

15. Terimakasih buat seluruh pihak yang mungkin namanya belum 

tersebutkan diatas yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis 

selama masa perkuliahan ini. 

 

Wassalamu’alikum Wr. Wb. 

Pekanbaru, 15 April 2017 

Penulis 

 

WULAN YULI NORVANI 

NIM :11275201055 


