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Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang 

tiada hentinya mencurahkan segala nikmat dan karuniaNya, mempermudah segala 

urusan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 

berjudul “Analisis Efektifitas Program Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam 

(UEK-SP) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” diajukan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan 

dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
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mnyelesaikan skripsi ini dan mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah 
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kepada: 
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dan mama mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. ayin sayang papa 

dan mama, sayang setulus hati. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Rusdi S.Sos, M.A selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan ibuk 

weni puji astuti S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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4. Bapak Afrinaldi rustam S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi proposal dan Ibu 

Devi Deswimar S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna 

mnyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan 

di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Pihak instansi-instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini terutama 

Kantor UEK-SP Harjosari Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota 

Pekanbaru yang di kepalai oleh ibuk Hj.Tisnawati. 

7. Untuk keluargaku Suhartini dan adikku sani alyska,terima kasih atas semangat 

dan doa yang diberikan selama ini. 

8. Buat teman-teman seperjuangan penulis, terutama Lokal D angkatan 2013 

Jurusan Adm. Negara; yang banyak memberikan motivasi kepada penulis 

dalam penulisan skripsi ini. 

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
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