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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa 

Dian Koto di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu”. Shalawat  

serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah SAW, yang 

telah membawa umat manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju 

ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan 

saat sekarang ini. 

Dalam menyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Ramli (Alm) dan untuk surgaku 

Amak (Mariani), terimakasih yang tak terhingga buat amak yang selalu 

ada dan tak pernah mengenal lelah dalam bekerja, yang selalu sabar 

menghadapi rintangan demi kesuksesan ananda. 

2. Buat keluarga besar ananda abang Yuhendri, Abang M.Damri, kakak 

Yasni.R, kakak Helma, kakak Yurliati, dan adik bungsu Dodi Irvanni yang 

telah memberikan kasih sayang dan semangat untuk ananda agar selalu 

kuat menjalani rintangan dalam menghadapi masa-masa sulit ananda, dan 

terimakasih juga buat semua keponakan oncu yang tersayang. 
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3. Bapak Prof.DR.H.Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak DR.Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Deka Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, dan selaku konsultasi proposal, dan selaku pembimbing 

skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan untuk 

menyelesaikan skripsi penulis. 

6. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, MKP selaku sekretaris jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

7. Bapak Dony Martias selaku Penasehat Akademik penulis di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

8. Untuk bibi Tiwati, bibi Fida, paman Manaf , abang Akhyar Manaf, dan 

seluruh keluarga besar Bujang Susun yang tak bisa ananda sebutkan satu-

satu, Terimakasih selama ini telah memberikan dukungan untuk 

kesuksesan ananda.  

9. Buat Ibu Zuliar dan Bapak Yurnalis selaku pengasuh Panti Asuhan Kasih 

Ibu yang sangat berjasa dalam hidup ananda, tanpa jasa kalian munkin 

penulis tidak akan bisa sampai pada titik sekarang ini, kalian adalah orang 
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tua  kedua bagi penulis. Jasa bapak dan ibu selama 6 tahun lebih tak akan 

pernah penulis lupakan. 

10. Bapak Tamsil selaku Kepala Desa dan bapak Asmardi selaku ketua 

BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

11. Kepada seluruh dosen pengajar yang ada lingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 

telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga 

penulis mampu menempuh pembelajan hingga titik ini. 

12. Kepada seluruh staf pegawai yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 

telah mempermudah penulis untuk kepengurusan administrasi. 

13. Untuk bg Syafrijon yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. 

14. Untuk sahabat-sahabat (Anti Sundari, Khusnul Khotimah , Miftahul 

Jannah, Lia Andriani, Intan Permata Sari, Sandi Saputra, Eki Muhammad 

Reza, Asrul Alkahfi, Muhammad Tang, Salman Alfarisi, Wahyu 

Asmarandri, dan seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara 

Lokal G angkatan 2014 yang selalu kompak, kalian teman yang luar biasa 

yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata, terimakasih atas 4 

tahun kebersamaan kita baik waktu senang maupun susah semoga 

kebersamaan kita tidak hanya 4 tahun ini tetapi sampai selamanya.  
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15. Buat teman seperjuangan Fitrah Ningsi, dan Kepada Teman-teman 

seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara 2014 yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta 

melengkapi segala kekurangan dari skripsi ini. 

16. Buat teman kos yang selalu menyemangati dan mengerti keadaan penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, maka dengan segala 

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, sebagai 

modal penulis dimasa mendatang.  

Akhirnya penulis berharap semoga apa yang telah penulis sajikan dalam 

skripsi ini dapat diambil manfaatnya dalam pengelolaan usaha simpan pinjam 

pada BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu. 

Harapan terbesar dari penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah tentang 

diterimanya dengan baik  skripsi ini sebagai tugas akhir, sekian dan terima kasih. 
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