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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala 

yang mana berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa pula 

penulis ucapkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri 

tauladan bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini 

tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada 

Allah Subhanahuwata’ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis 

meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Kepada kedua orang tua penulis, H. Mansur Aminin dan HJ. Elfa (alm) 

Yang selalu senantiasa membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan 

dan do’a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam 

penyelesaian skripsi ini. Serta terimaksih banyak kepada abang – abang 

ku, kakak, adik dan ucu yang telah memberikan dukungan moril maupun 

materil. Serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya menyemangati 

penulis selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau . 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. 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. 

4. 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 

5. Bapak Afrial, S.Sos, M.Si selaku pembimbing proposal dan Ibu Devi 

Deswimar, S.Sos, M.Si selaku pembimbing Skripsi yang memberikan 

masukan dan arahan demi lancarnya penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku penasehat akademik 

penulis. 

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 Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kabupeten 

Bengkalis yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data dan  

9. Teman-teman Ana I angkatan 2013 yang selalu membawa rasa 

kebersamaan di setiap proses perkuliahan dan menjadi motivasi bagi 

penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. 

10. Kepada Tim KKN Desa Mentayan Kecamatan Bengkalis Kabupaten 

Bengkalis Terimakasih atas motivasi dan semangatnya. 
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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. 
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