KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil‘alamiin,Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, atas Berkat, rahmat dan karunia- Nya penyususnan skripsi yang berjudul
“Analisa Pengembangan Badan Usaha Milim Desa ( studi pengelolaan kegiatan
Usaha Ekonomi Desa (UED ) SP Harapan Kita di Desa Dungun Baru Kecamatan
Rupat Kabupaten Bengkalis )” akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini
dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat islam. Semoga shalawat dan
salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat- sahabatnya dan
kita tergolong kepada orang-orang ahli surga, amiin.
Penulisan menyadari dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami
kedala,namun berkat bantuan,bimbingan,kerjasama dari berbagai pihak dan berkah
Allah sehingga kendala-kedala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Dan dalam
penulisan skripsi ini juga banyak pihak yang dilibatkan baik dalam pengumpulan dan
maupu penyusunan data secara Informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis
butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada :
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1. Kedua Orang tua, Ayahanda Burhanudin dan malaikat tanpa sayap ibunda
Tusiah, yang tiada henti-henti nya mendoakan, memberi dorongan moril
maupun materi selama menempuh pendidikan ini.
2. Abang saya dan kakak , Muhalim dan Erliana, yang tiada henti-hentinya
mendo’akan, memberikan semangat dan dorongan moril maupun materi
selama saya berada dibangku kuliah.
3. Bapak Dr.Mahendra Romus,SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi
danI lmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rusdi, S.Sos, M.si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara,
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal. S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing

yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan saran,
motivasi dan bimbingan mulai dari awal pekerjaan sampai selesainya
skripsi ini.
6. Bapak Paulus selaku Ketua (UED) SP Harapan Kita dan beserta pengelola
yang lain yang bekerja di kantor (UED) SP yang telah membantu penulis
dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam
penulisan skripsi ini.
7. Kepada semua dosen di Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial yang tak dapat
di sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmunya, bimbingan nya, dan
Nasehatnya..
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8. Untuk Sahabat Seperjuanganku, Ahmad Fauzi, Dian Lestari Harahap,
Dimas Irawan, Wahyu setiagustina, Sahlan, isna, Hendra, Doni, Alfajri,
Anggun apriyani, M.Sulaiman, Auly Fikry, Dan teman Satu kos penulis
yang selalu makan Nasi Goreng : Mas Eko, Mas trimono, Mas Tri
Handoko dan Gunawan.
9. Tidak lupa Juga terima kasih buat sahabat – sahabat seperjuangan Jurusan
Administrasi Negara Lokal

K Angkatan 2013, kebersamaan dengan

kalian telah mengajarkan banyak hal.
10. Sahabat-Sahabat yang membantu penulis di Pekanbaru khususnya di
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dan di Kecamatan Rupat yang tidak
penulis sebutkan satu persatu,Terima Kasih untuk kalian semua.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.Oleh karena
itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik.Akhir
kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.
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