
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada sang pencipta 

bumi seisinya dan bintang-bintang di langit, dijadikan padanya penerang dan 

bulan yang bercahaya yakni Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan 

salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang  telah membawa kita 

semua kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu Syari’ah dan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis 

teliti adalah “ Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa 

Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar  ” 

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak 

terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi 

peneliti yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki 

penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari 

berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat 

diatasi dengan baik. 

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh 

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan 

terimakasih kepada : 



1. Yang teristimewa buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati Ayahanda 

Afrizai dan Ibunda Nurmi yang telah banyak memberikan pengorbanan, 

dorongan, semangat serta bimbingan atau segalanya demi kejayaan  penulis. 

Sungguh ananda tidak akan sanggup dan tidak pernah bisa membalas semua 

yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan selama ini, hanya Allah Swt yang 

bisa membalasnya. Ananda hanya bisa berdo’a semoga keluarga kita 

senantiasa diberi taufiq dan hidayah sehingga ketenangan dan kebahagiaan 

selalu terjaga. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis sehingga terselesainya skripsi ini. 

3. Bapak DR.MAHENDRA ROMUS,SP,M.Ec Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial. 

4. Bapak RUSDI,S.SOS,MA Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, serta 

Ibu Weni Puji Astuti,S.SOS,MK.P. Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara pada  Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial yang telah meluangkan 

waktunya untuk sekedar memberikan arahan kepada penulis.                         

5. Bapak Afrizal,S.SOS,M.Si. Selaku pembimbing proposal sekaligus 

pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan 

dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 



6. Bapak Muammar Alkadafi,S.SOS,M,Si selaku pembimbing Akademis yang 

memberikan nasihat dalam masa perkuliahan. 

7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki 

kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau. 

8. Bapak pengelola perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta 

pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku 

sebagai referensi bagi penulis. 

9. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 

UIN Suska Riau yang turut membantu Penulis dalam mengurus surat-surat 

untuk keperluan Penulis. 

10. Bapak Al-Anhar selaku Kepala Desa LipatKain Selatan  yang sudah 

mengizinkan serta telah memberi kemudahan kepada Penulis untuk 

mendapatkan data-data dalam penyusunan Skripsi ini. 

11. Pegawai Kantor Kepala Desa LipatKain Selatan   yang telah banyak 

membantu Penulis, yang telah memberikan kemudahan serta memberikan 

data-data untuk penulisan skripsi ini. 

12. Kakak dan Adik Wiwin Afnur dan Adin Trigama Oktavianda  yang selalu 

memberikan dukungan motivasi dan semangat untuk penulis menyelesaikan 

skripsi ini. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang bisa 

membanggakan kedua orang tua.  



13. Mahasiswa Administrasi Negara Angkatan 2013, khususnya rekan-rekan 

Kelas Administrasi Negara I. Terkhusus kepada teman seperjuanganku Nessa 

Noviantika, Restu Marsurian,Sri Kurnia,Monalisa,Nurul Amalia, Irfan, 

Mandra Kumara yang selalu saling mendukung, mengasihi dan mendoakan 

serta meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini. 

14. Dan terima kasih untuk Teman saya Amalya Fitria, dan Adik Sepupu saya 

Ilham Febriandi dan Anggraini Vilfa yang selalu memberi dukungan dan 

semangat kepada saya untuk bias menyelesaikan tugas akhir kuliah saya ini.  

Butuh lembar  yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, 

bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang 

pantas penulis ucapkan selain terima kasih sedalam-dalamnya, semoga Allah 

SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Amin. 

Penulis menyadari bahwa dalam  penulisan/penyusunan skripsi ini masih 

ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pekanbaru, 29 November 2017 
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