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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr, Wb 

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada zat wajibal wujud allah 

subhanahu wata‟ala karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan 

skipsi ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi 

Peningkatan Pembangunan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar”. Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar 

Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih 

banyak kelemahan-kelemahannya baik dari segi penulisan kalimat maupun materi 

yang disajikan. Namun demikian dengan segala kerendahan hati dan segala 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Penulis berusaha 

semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis  menyadari banyak pihak yang berperan 

memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil. Oleh sebab 

itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada. 

1. Ayahanda Muhammad Rasyid dan Ibunda Rukmini yang telah 

memberikan limpahan kasih sayang dan do‟anya kepada ananda serta 

selalu menjadi motivasi utama dalam hidup sehingga ananda dapat 

menyelesaikan kuliah. Buat kakakku (Deni Mahdalena), (Hermansyah) 



 iii 

dan adikku tercinta (Rafid Ilham), (Muhammad Fariz Naufal) terima kasih 

atas dukungannya, baik itu secara moril maupun materil. 

2. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam 

penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta 

karunia-Nya, Amin.  

3. Bapak Rektor UIN, Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku pimpinan. 

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau,  

5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

6. Ibuk Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. selaku Penasehat Akademis. 

8. Bapak/Ibu dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang 

telah sabar dalam memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada 

penulis selama perkuliahan. 

9. Bapak Khairullah selaku Kepala Desa, Bapak Miky Rinaldi selaku 

Sekretaris Desa Beserta Staf dan jajaran Kepengurusan Desa Alam 

Panjang yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam 

mendapatkan data serta informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan 

skripsi ini. 

10. Terimakasih kepada Masrul Ikhsan S.Sos yang yang selalu memberi 

dorongan yang berarti dan ide kepada penulis sehingga penulis bisa 
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menyelesaikan skripsi tepat waktu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan 

dan kemurahan rezeki dari Allah SWT. Amin.. 

11. Kepada Zulhermawan Amd.Kep sebagai teman baikku yang tak bosan-

bosan mendoakan, selalu suport dan motivasi dalam segala hal. Semoga 

senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang  serta bermanfaat. 

Amin.. 

12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Angkatan Tahun 2013 dan yang 

terkhusus teman-teman Lokal ANA D, Nurhayatun Nupus, Dina 

Kasmiana, Pattihatul Jannah Putri Bantennia, Siska Syafitri, Arini Ulfa 

Mawaddah, Yuni Sylvia, Rosella Pertiwi, yang telah banyak membantu 

dan selalu ada disamping penulis, dan teman-teman yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Penulis merasa bahagia bisa mengenal sosok 

seperti kalian, dimana kalian yang telah memberikan dorongan luar biasa 

kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. 

13. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu suport dan memotivasi penulis 

untuk  menyelesaikan skripsi ini yaitu : Nur Atika, Rohima, Fatma Wati, 

Yulfiariza Nursalbi,Yuliani, Asih Robbiani, Muhammad Irham, Nur Aida 

Hasanah, Nurul Listatiyanti, Nur Hafizo serta teman-teman baik yang 

dekat maupun yang jauh yang tidak dapat penulis sebutkan satu  persatu. 

Terima kasih atas  doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

14. Kepada teman-teman kos Azizan2 Yulianis, Nurul Hasanah, Dina Elvania, 

Yulfina, dian setianingsih, noviarti, melita salim yang selalu memberikan 
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suport. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam 

menyelesaikan studi. Amin.. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi masukan serta dorongan 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan besar penulis 

semoga Allah SWT senantiasa membalas budi yang telah diberikan kepada semua 

pihak kepada penulis.  

Amin Ya Robbal „Alamin. 

 

Pekanbaru,  Maret  2017 

Penulis,  
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