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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat 

Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan dan Pembinaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci”. Untuk 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan 

hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi 

penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. 
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4. Bapak Indra Syafri, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang tak henti-

hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan pada waktunya. 
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5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan 

tunjuk ajar selama penulis mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pelalawan beserta pegawai yang telah bersedia 

memberikan data awal yang dibutuhkan dan meluangkan waktu dalam 

pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini. 

7. Masyarakat Pelaku usaha UMKM Pengerajin Industri Pengolahan di 

Kecamatan Pangkalan Kerinci yang telah bersedia meluangkan waktunya 

untuk pengumpulan data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan 

dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh 

keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

usulan penelitian ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis 

sebutkan satu persatu namanya. 

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini 

akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih. 
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