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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan

penelitian dan penulisan skripsi ini. Skripsi berjudul “EFEKTIVITAS

PELAKSANAAN PNPM-MPD DALAM PENGEMBALIAN DANA

PINJAMAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI BKAD

KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS“. Penulisan ini

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali arahan

dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik berupa waktu, tenaga,

kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan

berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat

dalam sebuah skripsi.

Melalui kata pengantar ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih

pada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam

penyelesaian penulisan skripsi ini sebagai mana mestinya. Yakni :

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta ibunda dan

ayahanda, kakak-kakak dan abang-abangku yang tersayang dan keluarga

besarku atas doa dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, tak pernah

lelah mendidik penulis dan selalu mendukung penulis serta memberikan

pengertian selama penulis mengikuti pendidikan dan penyelesaian karya

ilmiah ini.
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2. Bapak Prof. Dr. H Munzir Hitami, MA selaku rektor universitas islam

negeri sultan syarif kasim riau.

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial.

4. Bapak Rusdi, S. Sos. MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial.

5. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah

banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis

dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Terimakasih Kepada Teman-teman terdekat Elviya Husna dan Mutmainnah

yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama ini kepada penulis.

7. Terimakasih kepada teman-teman Jurusan Administrasi Negara dan terkhusus

Lokal ANA H, yang sudah mendukung dan memberi kenangan indah selama

3,5 tahun trakhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis

miliki. Maka dari itu penulis menerima kritik serta saran yang bersifat

membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi, dan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik

yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pekanbaru, 04 Januari 201

Penulis


