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KATA PENGANTAR 

 

 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robi atas segala 

rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: 
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TERHADAP KINERJA DINAS PEMERINTAH (Sensus pada Dinas Kota 

Tasikmalaya)”. 
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yakni Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya di akhir zaman. 
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penulis. Namun dengan harapan yang besar atas bimbingan dan bantuan dari 

dosen pembimbing serta semua pihak, akhirnya penulisan Skripsi ini dapat 
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harapan penulis. Terima kasih tak terhingga atas semua perwujudan cinta dan 

do’a pada penulis selama ini. Kalian orang tua terhebat bagiku. 
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membimbing dan mengarahkan penulis. 
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penulis. 
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membantu penulis selama studi serta keperluan-keperluan akademik. 
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kebaikan kita dan diberikan balasan. Amiin. 
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