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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT, Sang Khalik dari semua 

makhluknya, Maha Raja dari segala raja, Rabbnya semua alam semesta, Sang 

Cahaya atas segala Cahaya, yang kasih sayangnya tidak dapat diungkapkan 

dengan kata-kata. Penulis mengucapkan rasa syukur tanpa batas atas segala 

nikmat yang telah diberikan-Nya.  

Kemudian salawat beriring salam tanpa henti kita bacakan dan kirimkan 

untuk Nabi Muhammad SAW. Pahlawan sejati seluruh umat manusia, teladan 

bagi kita semua. Sesungguhnya hadirnya Nabi Muhammad ke dunia ini 

merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. 

Hanya dengan mencintainyalah kita dapat menuju Allah. Cinta Rasulullah 

membawa kita kepada cinta yang hakiki yakni cinta sang pencipta Allah SWT. 

Semoga di hari akhir nanti kita mendapat safaat dari Nabi Muhammad Saw dan 

mendapat pengampunan serta ridho dari Allah SWT. 

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dimana 

Penulis melakukan penelitian taerhadap masyarakat di Kabupaten Kuantan 

Singingi, sesuai dengan permasalahan yang ada maka penulis mengangkat sebuah 

judul “Analisis  Budaya Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2015”. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian 
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skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal ibadahnya serta 

memberikan pahala yang setimpal terhadap bantuan baik secara materil maupun 

non materil. Maka dari itu dengan segala ketulusan niat dan kerendahan hati, 

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada: 

1. Kepada segenap keluarga, kedua orang tua tercinta, ayahanda Marlian dan 

ibunda Hairiah serta adik-adik  dan keluarga besar, yang tiada henti-

hentinya mencurahkan kasih sayang dan memotivasi penulis sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi kesuksesan 

mahasiswa. 

5. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. Sekaligus beliau merupakan dosen Penasehat 

Akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial. 

6. Bapak Drs. H. Almasri, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang 

memberikan bimbingan dan sarannya kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 
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7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc selaku dosen pembimbing pada 

penulisan proposal ini yang sabar membimbing penulis dengan 

memberikan nasehat dan ilmu terbaiknya kepada penulis 

8. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara dan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial yang telah banyak berjasa memberikan ilmunya sehingga 

membawa kemajuan terhadap wawasan, cara berfikir dan akhlak penulis 

9. Kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi yang menjadi informan dan responden penulis yang telah 

bekerjasama membantu memberikan data dan informasi yang penulis 

butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini serta menerima kehadiran dan 

memperlakukan penulis dengan sangat baik. 

10. Teman-teman  dan sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Administrasi 

Negara Angkatan 2012 dan sahabat-sahabat tercinta yang selalu 

memotivasi dan membantu dalam penulisan skripsi ini. 

11. Kanda dan ayunda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fekonsos, 

Cabang Pekanbaru, Badko Riau Kepri dan Keluarga besar HMI seluruh 

Indonesia yang juga menjadi sumber semangat, selalu membimbing, 

mendukung yang telah bersedia menjadi teman berbagi ilmu serta suka 

duka. Jasa-jasa kanda dan yunda sangat berarti bagi penulis, semoga 

penulis diberikan Allah SWT kesempatan untuk membalasnya 

12. Rekan-rekan dan adinda keluarga Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat 

Fekonsos, serta Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurususan Administrasi 

Negara periode 2014-2015. Rekan-rekan dan adinda yang tidak bisa 
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disebutkan satu-persatu yang sudah seperti keluarga, yang memberikan 

rumah bagi penulis sebagai tempat penulis tumbuh menjadi pribadi yang 

lebih baik serta dukungan, semangat, perhatian yang diberikan selama 

penulis menyelesaikan skripsi ini maupun selama penulis mengenal rekan-

rekan dan adinda sekalian.  

13. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Amiin. 

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 

 Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

terutama kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.  

 

Pekanbaru, 27 MARET 2017 
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