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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb 

Alhamdulillahirabbilalamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan 

Partai Demokrat Dalam Menciptakan Kader Perempuan Dalam 

Pertarungan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Kota Pekanbaru” sebagai 

salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Strata I (S1) Administrasi 

Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial padaUniversitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada 

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman 

kejahiliahan hingga zaman kebaikan seperti kita rasakan saat ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga 

penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan 

pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini 

penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis 

dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Khususnya penulis persembahkan skripsi ini kepada papa dan mama, H. 

Syamsir, SH (Alm) dan Hj. Preyetti tercinta, yang dengan sabar selalu 

memberi semangat, nasihat, do’a yang tiada henti-hentinya, kasih sayang 

yang tak terhingga, serta selalu berkorban demi anaknya. Terima kasih atas 

semua yang telah kalian berikan kepada penulis, dari kecil hingga dewasa, 

papa dan mama tercinta selalu menjadi seorang motivator yang sangat 
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berarti yang sangat istimewa dalam hidup penulis. Kini tibalah saat penulis 

mewujudkan salah satu cita-cita jangka panjang papa yang dulu pernah papa 

pesankan kepada kami anak-anakmu, agar dapat menyelesaikan sekolah 

sampai jenjang perguruan tinggi. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara S1 dan Ibu 

Weni Puji Astuti, S.Sos, M.Kp selaku sekretaris jurusan Administrasi 

Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau yang selalu memberi motivasi kepada penulis. 

5. Bapak Mashuri, MA selaku Dosen Konsultasi dan ekaligus Dosen 

Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, 

membimbing dan memberi motivasi serta memberikan saran kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Muslim selaku Penasehat Akademis (PA) yang selalu memberikan 

motivasi, semangat, dan dukungan kepada penulis.  

7. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 

proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 
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8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penelitian. 

9. Kepada Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru dan Juga Fraksi 

Partai Demokrat DPRD Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis 

dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam 

penulisan skripsi ini. 

10. Terimakasih untuk keluarga penulis kakak-kakak (kak Tety Syafitri, Amg, 

kak Shorea Novita Wahyuni, SE, SY dan Abang Deddy Kurniawan Saputra) 

yang telah memotifasi sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini 

dan adik tersayang  Alif Nur. Pesan dari penulis buat adik tersayang cepat 

nyusul ya dan terima kasih untuk tak pernah bosan-bosannya berdoa dan 

memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. 

11. Terima kasih untuk sahabat-sahabat penulis yang terbaik yang lahir dibulan 

yang sama Jefri”kojek”yanto, Rizki”Dedek”MS dan Robi”Ibror”Anastab . 

12. Terimakasih Untuk sahabat nebeng Irfan zuhdi, Fakhrein dan Putra 

Rusdiansyah tanpa kalian penulis tak kesusahan dalam bepergian. 

13. Terima kasih untuk seluruh anggota tim futsal “Gak ada Fc” (Rico, Dedek, 

Aseng, Ari, Ibor, Ayip, Ajo dan Arjuna), yang selalu memberikan canda 

serta tawanya disaat penulis sudah mulai merasa jenuh dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Tetap kompak, selalu jaga sportifitas dan 

“AWAS KOLONG” 

14. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan seluruh teman kelas 

Administari Negara D, teman-teman futsal MABA FC( bang Rido, Putra, 
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Budi, Tursih, Kojek, dan Reno) dan teman basket Sunday Morning 

(Rahmadi, Ijik, Ryan, Toha, Sarwan, Irvan, Eko, Wira, Abang Athong, Ade 

dan Coach Soni) dimana kalian semua telah memberikan dorongan  dan 

semangat yang berarti kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

15. Terima kasih juga buat teman-teman KKN dan keluarga baru desa 

Petapahan Jaya, tanpa kalian mungkin kehidupan penulis terasa kurang 

lengkap karna kalian memberikan warna yang berbeda dalam semasa kuliah 

ini. 

16. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

.Akhirnya kepada Allah SWT kita me mohon ampun dan memanjatkan 

doa semoga diberiokan limpahan rahmat dan karunia-Nya, rezeki, serta 

memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksankan kebaikan dan amal 

sholeh. Amiin 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  

Pekanbaru 13 April 2017 

Penulis, 

 

 

(Satria Purnama Yudha) 


