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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum, wr.wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji atas kehadirat Allah SWT, yang 

telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, 

kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi dengan judul: “Analisis Pengembangan Objek Wisata Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kawasan wisata Pulau Jemur)”. 

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib 

guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses pembuatan skripsi ini, 

penulis banyak menemui hambatan baik dari segi referensinya, keterbatasan data 

maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua 

hambatan itu Alhamdulillah dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi 

ini tidak akan dapat selesai  tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: 

1. Orang tua tercinta, ibunda  Rasmini yang menjadi semangat terbesar penulis 

dalam proses pembuatan skripsi ini dan atas segala kasih sayang perhatian dan 

dorongan yang diberikan dan tidak akan pernah mampu membalasnya. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu rektor I, II, III yang telah 

memberikan waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi 

ini. 
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3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Mahendra Romus, 

SP, M. Ec beserta staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan kemudahan dalam proses administrasi dalam rangka 

penyelesaian skripsi ini demi kesuksesan mahasiswanya. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, M.A selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Ibu 

Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan yang telah 

memberikan bantuan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Afrinaldi Rustam, S.IP, M.Si selaku dosen konsultasi dan Bapak selaku 

pembimbing  dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan 

waktu, mengarahkan, membimbing dan mendorong penyempurnaan skripsi 

serta sabar berkenan mengkoreksi skripsi ini hingga dapat diselesaikan 

penulis. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

7. Bapak Hermanto,S.Sos selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan 

Olahraga dan Ibu Badriani,S.Pd selaku Kepala Bidang Pariwisata dan seluruh 

pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Rokan Hilir serta masyarakat atau pengunjung di objek wisata Pulau Jemur. 

8. Kepada teman seperjuangan selama perkuliahan Nurmansyah, Syahripulyani, 

Sugiono dan teman-teman kelas ANA C yang telah memotivasi  penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya, teman-teman KKN Kelurahan Peranap, 

Jefri, Ade, Heri, Al Rosidi, Rayen, Mafudho, Refi, Anjar, yang telah 
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memberikan semangat, dorongan dan bantuan kepada penulis dalam 

pembuatan skripsi ini dan telah menjadi keluarga tempat berbagai cerita bagi 

penulis. 

9. Sahabat-sahabat PKL di Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Nurmansyah, 

Syahripul yani, Muhammad Agus, yang senantiasa bersama baik suka, duka 

dan selalu meluangkan waktu untuk membantu kepada penulis. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada semua pihak 

yang telah membantu. Penulis menyadari hasil pembahasan ini tidak luput dari 

keterbatasan, baik dari segi ketajaman analisa maupun cakupan ruang lingkupnya 

dan jauh dari kata sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah SWT 

semata. 

       Wassalamualaikum Wr, Wb 

Pekanbaru, 9 Juni 2017 

 

 

      TRISNO PURNOMO 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


