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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWarohmatullohiwabarokatuh 

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan 

nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat sekalian alam. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Visioner sejati yang 

menghantarkan ummat ini dari alam kegelapan (jahiliyah) menuju alam yang 

terang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya iman, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Semoga kita akan mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, amin ya 

Rabbala’lamin. 

  Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir peneliti dalam menyelesaikan 

pendidikan di Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses yang 

cukup panjang untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) telah peneliti lalui. Setelah 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Program Usaha Simpan 

Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai 

Kecamatan Bangkinang Kota”. Dalam penelitian ini, peneliti telah banyak 

mendapatkan bantuan baik dari segi moril mupun materil serta dukungan oleh 

fasilitas yang memadai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan 

ini peneliti sampaikan ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada: 

1. Ayah Mainur dan Ibu Yasnimar, orang tua tercinta yang senantiasa 

memberikan doa restu dan materil kepada anak-anaknya sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas akhir. Serta Abang dan adikku tersayang yang selalu 

menemani saya ketika penelitian Riyan Darmawan dan Afdol Nikmatul 
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Akbar, Serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya menyemangati saya 

selama saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. 

Akhmad Mujahiddin, S.Ag., M.Ag; 

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Bapak Dr. Drs. H. 

Muh. Said HM, M.Ag., MM; 

4. Ketua Jurusan Administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si; 

5. Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Ibu Weni Puji Astuti,S.Sos, M.KP; 

6. Bapak Mashuri,M.A selaku pembimbing Skripsi dan sekaligus PA yang 

memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penyusunan skripsi ini. 

7. Serta seluruh dosen fekonsos, yang telah memberikan saya ilmunya sehingga 

saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat saya Nanda Diansyah, Endah Susanti, Ridho Illahi, Rizki 

Habibi, Indra Habibi, Putri Irsya, Dila, Rinaldi Reza dan seluruh teman-teman 

Seperjuangan. 

9. Bapak Sularno Sebagai Kepala Desa Ridan Permai, Yang Telah Membantu 

dalam Penelitian ini dan semua arahan yang telah di berikan selama ini. 

10. Bapak Bobby Siswanda. Amd Sebagai Ketua Dari Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes), Dan seluruh pengelola BUMDes, dan pemanfaat dana  tempat 

penelitian yang telah membantu saya dalam memberikan informasi yang jelas 

dan saya dapat menyelesaikan penelitian ini. 

11. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak 

langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan. 
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Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Terima kasih. 

 

 

Pekanbaru,  Oktober 2018 

Penulis 

 

 

Rinaldi Nurullah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


