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KATA PENGANTAR  

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini, dengan udul “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DI DESA TALANG JERINJING KECAMATAN RENGAT BARAT 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU” diajukan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.   

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi 

dimasa yang akan datang.  Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. 

Ucapan terimakasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis 

ucapkan kepada:  

1. ALLAH SWT karena dengan ridho Nyalah penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

2. Ayahhanda Suardi dan Ibunda Tercinta Erlina, yang tiada henti-hentinya 

memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada 
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penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan 

Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga 

Allah S.W.T senantiasa membalas segala perjuangan ayah dan ibu. 

3. Terima kasih untuk Abang dan Adik tersayang Roni Arie Afandi dan Aldo 

Rekso Pernando, atas dukungan moril dan materil, saran serta doa  

4. Terima kasih untuk Riri Despita yang merupakan orang tersayang yang 

selalu menemani, membantu serta memberi doa dan saran selama ini  

5. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor UIN Suska Riau 

Pekanbaru Beserta Staf 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Bapak Rusdi S,Sos.MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Ibu 

Weni Puji Astuti selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

8. Bapak Muammar Khadafi, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis 

guna penyelesaian skripsi ini. 

9. Buat saudara/i ku  Medi Yuhendra, S.T, Yosan Hernanda, M.nur S.T dan 

Rika Yunianda, Spd yang selalu ada saat susah maupun senang. 

10. Buat sahabat ku Ari Firnanda, S.Sos, Rezha Aulia, S.E, Ikbal Irfan, S.E, 

Aulia Kemal Hakim, M. Ridho Putra, S.Sos, terimakasih atas dukungan  

motivasi, serta waktu yang diberikan untuk menemani saya bimbingan : ).   
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11. Terima kasih buat kakak senior Rengga Dwi Putra, S.Sos, Rusman Arif, 

S.Sos, Amrullah Sasita, S.Sos, dan Zamrie, S.E, yang selalu memberi 

motivasi dan memberikan bantuan selama perkuliahan, serta saran yang 

sangat luar biasa bermanfaat. 

12. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan ANA E 2010 yang telah 

mewarnai hari-hari selama perkuliahan serta semangat, dukungan dan doa 

yang telah diberikan. 

13. Dan tidak lupa sahabat dan teman-teman ku yang tak sempat penulis 

sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan support dan 

semangat. 

Semoga Allah membalas atas semua bantuan dan kebaikan semua. Amin, 

amin, amin Ya Rabbal’alamin…  

Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Saya selaku penulis sadar 

masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam sekripsi penulis ini. 

Untuk itu penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan pada skripsi ini. 

Penulis  harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan 

semuanya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Amin Ya Rabbal’alamin. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. 

Billahitaufik Wal Hidayah, Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Pekanbaru,     Mei 2017 
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