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KATA PENGANTAR 

 

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang dengan nama-

nya bumi dihamparkan, yang dengan nama-nya langit ditinggikan, kita memuji-

nya, meminta pertolongan dan memohon ampun kepada-nya, dan kita berlindung 

kepada Allah SWT dari kerusakan diri-diri kita dan keburukan amal-amal kita, 

Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepad Rasulullah Muhammad 

SAW suri tauladan umat yang berjuang sepenuh hati untuk menyampaikan risalah 

AL-Quran bagi umat manusia. 

Teruntuk kedu orang tua penulis yang amat sangat penulis cintai dan 

sayangi, Rasul dan Hijrawati. Penyemangat, pendorong, serta pembimbing dan 

kekuatan bagi penulis sendiri. Cinta dan kasih sayangmu yang tulus dan luhur 

telah menginspirasi penulis dalam menulis skripsi ini, dan juga dalam kehidupan 

penulis. Mereka mendidik penulis untuk menjadi manusia yang berguna dan 

bertanggung jawab bagi Nusa Bangsa dan Agama. Hanya Allah SWT yang 

mampu membalas kebaikanmu yang luar biasa dan agung itu. “ Ya Allah jagalah 

kedua orang tuaku, dikala penjagaan ku tak bisa sampai padanya. Sayangilah 

mereka dikalah sayangku tak mampu merengkuhnya dalam dekapan nyata. 

Muliakanlah mereka dikala penghargaanku tak terangkup dalam kata sahaja. 

Berikanlah mereka balasan yang sebaik-baiknya atas didikan mereka kepadaku 

dan pahala yang besar atas kesayangan yang mereka limpahkan kepadaku. Ya 

Allah bila maghfirah-mu mencapai mereka sebelumku, izinkanlah mereka 

memberi syafaat untukku, dan jika maghfirah-mu lebih dahulu mencapai diriku, 
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izinkanlah aku memberi syafaat untuk mereka, sehingga kami semua berkumpul 

bersama dengan santunan-mu ditempat kediaman yang dinaungi kemulian-Mu”. 

Amin... 

Penulis sangat bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

banyak kenikmatan serta kesempatan untuk dapat menuntut dan mempelajari Ilmu 

Pengetahuan diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim 

Riau, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul 

“ANALISIS FUNGSI ANGGARAN (BUDGETING) DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENETAPAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN 

SINGINGI TAHUN 2017”.  Merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT yang 

sangat berharga. Demikian skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 

ujian guna untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi negara pada Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan yang tak 

terhingga dari berbagai pihak yang telah membantu memberikan jalan, masukan, 

nasehat, dorongan serta bimbingan yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih serta penghargaan ini 

penulis tuju kepada: 

1. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec salaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga 

ditangan Bapak terbentuk kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan 

negar. 
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2. Bapak Muammar Alkadafi, S, Sos, M. Si selaku pembimbing penulis yang 

telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, dan yang tidak 

kenal lelah serta istirahat dalam memberikan pelayanan serta waktu kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini semoga segalah 

kebaikan Bapak menjadi amal ibadah yang tidak pernah putus pahalanya disisi 

Allah SWT. 

3. Bapak Rusdi, S, Sos, M. Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara yang 

telah meberikan masukan yang sangat berharga, serta motivasi serta 

sumbangsi pemikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini pada 

waktunya. Semoga Allah SWT akan membalas kabaikan Bapak dan 

senantiasa selalu merengkuh Bapak dalam lindunganya. 

4. Abangku tercinta Pipin Hendra, Kakakku tericinta Lasmawati S.Pt dan adekku 

tersayang Ramiati dan Daniel, terimakasih sudah menjadi abang,kakak, dan 

adek yang baik serta pengertian dan yang selalu sabar dalam meberikan 

semangat, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam melakukan berbagai 

proses untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua 

kabikanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. 

5. Khairul Muslim, terima kasih telah atas bantuan dan pengertianmu salam ini, 

dan selalu ikhlas dalam meberikan semanga, dukungan bagi penulis. Semoga 

Allah SWT memberikan taufiq-Nya dan mebalas semua kebaikanmu serta 

menjadi orang yang sukses untuk kehidupan kita kedepanya. 

6. Keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 

atas dukunganya selama ini. Semoga selalu dilindungi Allah SWT. 
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7. Sahabatku tercinta Alfira novasari, Sandri harianti, Weni Putri Sulasi, Dhita 

Auliya, Triwinia dan Rika Opriani, terima kasih telah menjadi sahabat yang 

selalu sabar dalam menghadapi penulis dan selalu memberikan semangat 

kepada penulis, dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Administrasi 

Negara kelas B angkatan 2014. Semoga sukses buat kita semua. 

8. Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Sekretaris Dewan dan 

Pemerintahan daerah yang telah bersedia untuk diwawancarai dan meberikan 

data maupun informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Semoga Allah SWT mebalas semua kabaikan Bapak/Ibu. 

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Semoga amal ibadahnya dapat balasan oleh Allah SWT. Amin  

 

 

Pekanbaru, April 2018 

     Penulis  

 

 

Fauzi Ani Putri 


