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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS 

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM 

PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”. 

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam 

dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagai persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa 

penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat: 

1. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Ibrahim (Alm) dan Ibunda Budiman 

yang telah merawat, membesarkan ,dan membimbing dengan penuh 

pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita – cita 

penulis untuk dapat terus mengejar cita – cita hingga menjadi Sarjana Sosial. 

Sungguh mulia pengorbananmu, dengan penuh kesabaran,ketabahan, kasih 

sayang, dan do’a serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini. 

2. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Mahendra Romus ,SP. M.Ec ,selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas 

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

4. Terimakasih kepada Bapak Rusdi, S.Sos ,MA , selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara dan Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP, selaku 

Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 

5. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku pembimbing skripsi dan 

Bapak Larbi Elhadi S.Sos selaku dosen Konsultasi proposal, dan Bapak 

Chandra Jhon Asmara S.Sos ,Msi selaku Penasehat Akademis, Penulis sangat 

berterimakasih atas waktu, nasehat, masukan, arahan dan motivasi yang 

diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Terimakasih kepada Bapak – bapak dan Ibu – ibu Dosen serta pegawai di 

fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Ilmu Administrasi 

Negara sebagai pihak yang juga turut mendukung dan menjadi aspirasi penulis 

menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai. 

7. Terimakasih kepada ketiga saudara kandung saya Yodi Asmadi,Sukmide 

Hendri, dan Ibrawan Agus yang telah banyak memberikan penulis dukungan 

dan semangat sehingga penulis dapat terus mampu menyelesaikan penelitian 

ini hingga selesai. 

8. Terimakasih kepada Bapak Drs. Martono selaku Plt. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil ,Bapak Amri Jasda SP selaku Kabid. Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk, serta Kakak dan Abang seluruh pegawai Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang selalu 

bersedia membantu dan memberikan semangat serta informasi – informasi 

yang berhubungan dengan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

9. Terimakasih yang tak terhingga juga kepada abang Sesvemli. SH yang selalu 

membantu menyemangati penulis dan membantu baik secara materil maupun 

non materil hingga sampai penulis selesai penelitian ini , dan tak lupa pula 

seluruh kawan – kawan seperjuangan khususnya ANA i 2013, terlalu banyak 

kebaikan, ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa yang penulis dapatkan 

yang tidak bisa dilupakan. Kebersamaan dengan kalian telah banyak 

mengajarkan banyak hal untuk penulis, semoga silaturahmi kita akan tetap 

terjalin selamanya. 

10. Terimakasih kepada sahabat – sahabat Destri Arlena yang telah membantu 

pada saat penelitian, dan teristimewa untuk sahabat – sahabat Mona Lisa S.sos 

, Oktia Yasril, Linda Sari Ningsih yang dari awal semester  sampai Semester 

Akhir yang selalu memberikan bantuan motivasi dan semangat yang tiada 

henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini 

hingga mendapatkan gelar sarjana. 

11. Terimakasih kepada anggota KKN DESA PERHENTIAN LUAS Kab. 

Kuansing, Kec. Logas Tanah Darat dan rekan – rekan lainnya yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu atas dukungan dan motivasi serta pengalaman selama 

KKN yang sangat berharga bagi penulis. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu 

saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya 

Robbal Alamin. 

 

Pekanbaru,  Juni 2017 

Penulis 
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