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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, ayahanda dan Ibunda serta Kakanda  

yang selalu senantiasa membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan 

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

penyelesaian skripsi ini.. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi 

Fakultas teladan dan terbaik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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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. Ibu Irdayanti S.IP, MA selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan 

arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi. 

6. 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. 

7. Kepada Pihak Dishub Kominfo, telah membantu penulis dalam 

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

8. Kepada sahabat terdekat penulis yang telah memberikan kontribusi dan 

semangat yang luar biasa. 

9. Teman-teman angkatan 2013 yang selalu membawa rasa kebersamaan di 

setiap proses perkuliahan dan menjadi motivasi bagi penulis dalam 

menyelesaikan perkuliahan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih 

baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata 

penulis ucapkan terimakasih. 
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