
 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Setinggi puji se dalam syukur, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. 

Rabb Semesta Alam Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi. Atas berkat limpahan 

rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan 

penelitian ini dengan judul “Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Jenis 

Sagu Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah”. 

Shalawat beriring salam kita persembahkan buat junjungan alam baginda  

Muhammad Rasulullah SAW kekasih Allah. yang diutus untuk menyempurnakan 

akhlak manusia dan menutup risalah kenabian. 

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

memberikan dorongan dan bantuan pada penulis baik yang bersifat moril maupun 

materil guna menyelesaikan penelitian ini, diantaranya : 

1. Bapak T. Rafizal AR, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas               

Islam Riau. 

3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Pembimbing I                     

yang banyak memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada 

penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 



 
 

4. Bapak Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II           

yang banyak memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada 

penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 

5. Bapak serta Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan 

serta didikan yang baik kepada penulis di bangku perkuliahan, 

sehingga penulis menjadi seorang yang mempunyai wawasan ilmiah. 

6. Kepada kedua orang tua, Ayahnda Abdul Ghani dan Ibunda Zaleha, 

terimakasih yang tidak terhingga memberikan kasih sayang, 

berkorban materil maupun spritual dan selalu berdoa untuk 

kesuksesan anak-anaknya. Sebagai tanda kasih sayang seorang anak 

kepada orang tua, mudah-mudahan Allah selalu memberikan 

kesehatan, kekuatan iman, rezki yang berlimpah serta umur yang 

panjang. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam 

penyelesaian usulan penelitian ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, 

baik dari segi sistematika penulisan maupun pembahasan dalam usulan penelitian 

ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai 

pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini. 

Semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semuanya. 

Pekanbaru,  01 Desember 2016 

Penulis, 

 

 

A z f a i m a n 


