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PENGHARGAAN 

 

Alhamdulillahiobbil’alamin penulis haturkan puji syukur kepada Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan anugerah kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Transparansi 

Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa didesa 

Taeh Baruah Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota 

” Yang disusun dalam rangka melengkapi dan memenuhi persyaratan guna 

mencapai gelar Sarjana Strata S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan 

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

salam selalu tercurah kepada akhirul anbiya’ waimamurrosul sayyidina 

wamaulana Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam barisan 

panjangnya rasulullah di hari akhir nanti dan masih tergolong ke dalam pengikut 

beliau yang setia. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian skipsi 

ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Baik moril maupun 

materil. Terutama penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yaitu 

Ayahanda Il Fitri dan Ibunda Lusnidar yang telah memberikan support yang 

begitu luar biasa. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ucapan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan 

memberikan bantuannya, yaitu kepada : 

1. Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. H. Kusnedi, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan 

SyarifKasim Riau. 

4. Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam 

Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 

5. Wakil Dekan 1 Ibuk Dr.Leni Nofianti, MS,SE.M.Si.Ak,CA beserta Wakil 

Dekan II Dr.Juliana,SE,MSi dan Wakil Dekan III Dr.Amrul 

Muzam,SHI,M.Ag Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ketua JurusanAdministrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr.Kamaruddin, 

S.Sos,M.Si.  

7. Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibuk Weni Puji Hastuti 

S.Sos,M.Si. 

8. Dosen Pembimbing Bapak Rodi Wahyudi,S.Sos,M.Soc.SC yang telah 

meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada 

penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.  

9. Dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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10. Pihak Kantor Desa Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima 

Puluh Kota yang telah bersedia menerima Peneliti untuk melakukan penelitian 

serta memberikan data yang peneliti butuhkan. 

11. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat special penulis haturkan 

dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua yang teercinta 

Ibunda Lusnidar dan Ayahanda Il Fitri , serta Kakak Lusiana Fitri ,adik adikku 

Maulida Anjela dan Nada Nurdatul Jannah, dengan segala pengorbanannya 

tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Doa restu,nasihat dan 

petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif 

bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.  

Semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan yang diberikan dan 

selalu membimbing kita menuju jalan yang diridhainyya, penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga segala 

banyak bentuk kritik dan saran sangat diharapkan dan diterima dengan senang 

hati. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pembaca dan khusunya bagi 

penulis. 

        

Pekanbaru, 17 September 2018  

Penulis, 

 

 

LIZA GUSMIRANTI 

NIM 11475205945 
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PERSEMBAHAN 

 

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila 

ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan 

kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan 

(yang lain)? Amat sedikitlah mau mengingatinya (QS. Al.Naml 27: 62) 

 

Alhamdulillah, bersyukur atas rahmat serta hidayah  dan karunia mu yang 

telah memberikan keberhasilan sehingga di detik ini penulis dapat menyelesaikan 

karya ilmiah. Semoga ini bisa menjadi hamba mu untuk terus bersujud dan 

bersyukur agar bahagia di dunia dan akhirat.  

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada inspirator terbaik dunia 

yaitu Rasulullah SAW, rindu kami selalu akan budi pekerti dan wajah mulia mu, 

alangkah bahagianya hidup ini bila engkau memanggil nama kami untuk 

berjumpa engkau ya Rasulullah.  

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada ayahanda dan ibundaku 

yang terkasih, yang tiada ridho tuhan akan didapat tanpa ridonya  sehingga 

putrmu menyelesaikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

 

          

LIZA GUSMIRANTI  

 

 


