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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wrwb.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat dan

karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu

Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam

ridha-Nya.Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad

dan ahlul baitnya (Shallallâhu ‘alaihi wa âlihi wa sallam), sang reformis agung

peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di

seluruh belahan dunia. Semoga syafa’atnya kelak menaungi kita di hari

perhitungan kelak.

Perjalanan panjang telah saya lalui untuk memperdalam ilmu dibidang

administrasi negara, dengan bekal ilmu tersebut akhirnya saya dapat

menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari bahwa dalam penulisanya banyak

terdapat kesalahan,kekurangan dan keterbatasan saya dalam memaparkan tulisan.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya menerima kritikan sdan saran yang

bersifat membagun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga

karya ini bermanfaat bagi semuanya. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan

serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang

selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan do’a kepada penulis dan

sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini..



iii

2. Kakak-kakak dan Abang tersayang yang selalu menyemangati dan

memberikan bimbingan kepada penulis serta seluruh keluarga yang tak

henti-hentinya menyemangati penulis selama penulis kuliah di Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

3. Bapak Prof. DR. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Dr. Mahendra Romus, Sp, M.Sc selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau tempat di mana penulis

masih menimba banyak ilmu di sana.

5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara

semoga Administrasi Negara tetap menjadi Jurusan terbaik di Universitas

Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau

6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku pembimbing Skripsi,dan Bapak Dr.

Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc. Sc selaku pembimbing proposal yang

memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penyusunan skripsi ini.

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu

pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepada Pihak Desa Dwitunggal yang telah membantu penulis dalam

memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

9. Kepada sahabat terdekat penulis Yoga Sulistia, Srikurnia Ningsih, Nia

Maijuro, Azizah Sahrofa Limbong, Refny Zeli Sandova, Shella Apria
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S.SOS, Elvia Husna S.SOS yang telah memberikan kontribusi dan

semangat yang luar biasa kepada penulis.

10. Teman-teman KKN 2016 di Desa Mentayan serta teman-teman ANA H

angkatan 2013 yang selalu membawa rasa kebersamaan di setiap proses

perkuliahan dan menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan

skripsi.

11. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun

tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya terima

kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun

sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Pekanbaru, Agustus 2017
Penulis,

MUTMAINNAH
NIM. 11375205128


