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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam yang menciptakan langit dan 

bumibeserta segala isinya, dan rasa syukur tanpa batas penulis persembahkan 

kehadirat-Nya yang telah memberi nikmat Iman, Shalawat beriring salam penulis 

ucapkan kepada Junjungan Alam yaitu Baginda Rasulullah SAW yang merupakan 

Figur sentral umat islam. 

Berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan Skirispsi ini yang 

berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat dalam 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tembilahan Kota”. 

Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis 

ucapkan kepada :  

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Amin Perdana dan Ibunda 

Ernita, yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril 

maupun materi selama menempuh pendidikan dan juga adik perempuan 

saya Azura dan adik laki-laki bungsu saya Syahru Ramadhani. 

2. Selanjutnya untuk orang yang teristimewa dan spesial yaitu Budi 

Syahputra sebagai tunangan yang selalu membantu dan mendampingi dan 

terimakasih juga untuk mama mertua dan bapak mertua. 
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3. Bapak Dr. Drs. H. MUH. SAID HM, M.Ag, MM, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru. 

4. Ibu Weni Puji Hastuti S.sos, MKP selaku dosem pembimbing yang selalu 

mengarahkan dan memberikan Ilmunya. 

5. Bapak Dr.Kamarrudin S,sos, M.si selaku ketua jurusan beserta sekretaris 

jurusan Ibu Weni Puji Hastuti S,sos, M.KP. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial yang telah banyak 

berjasa memberikan Ilmu dan sumbangan pemikiran dan kemajuan 

wawasan pengetahuan penulis. 

7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tembilahan Kota dan KASI Koperasi 

yang telah membantu dan menyediakan data-data dan informasi yang 

penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Sahabat penulis Haniffah Addawiyah, Sri Muliati, Mardiatul Ulfa dan 

teman lainnya seperjuangan yang sekarang juga menyusun skripsinya. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas 

segala dukungan dan bantuan yang telah penulis terima. Mudah-

mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin. 
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