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Assalamualikumwr.wb 

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di 

tulis dalam bentuk usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan.Dengan 

berjudul“Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes) di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2016” Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjanah (S1 ) pada fakultas ilmu sosial dan politik di Universitas Islam Riau. 

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab usulan penelitian 

ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh 

fakultas.Walupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari 

naskah usulan penelitaian ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan 

kekurangan.Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta 

masukan dari para pembaca.Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi 

maupun dalam proses penulisanan penyelesaian usulan penelitian ini banyak 

pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini 

penulis mengucapkan dengan tulus dan ikhlas ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof.Dr.H. Saprinaldi,S.H.,MCL selaku Rektor Universitas Islam 

Riau 

2. Bapak Dr,H.Moris Adidi Yogia M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.  

3. Bapak Budi Mulianto, S.IP, M.Si. Selaku Ketua Program studi dan 

jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi 



serta menularkan Ilmu Pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan 

dan sangat membantu penulis dalam penyusuna usulan penelitian ini. 

4. Bapak Dr.  H. Rahyunir Rauf, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah banyak memberikan masukan pada penulis sehingga selesainya 

usulan penelitian ini. 

5. Bapak. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah banyak memberikan masukan pada penulis sehingga selesainya 

usulan penelitian ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawati Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang sedikit banyak 

berperan untuk kelancaran proses penyelesaian usulan penelitian ini. 

7. Keluarga terutama orang tua, yang senantiasa selalu mengingatkan dan 

menyemangati penulis dalam penyusunan usulan penelitian. 

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas 

dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin... 

Akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak 

yang membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini dan semoga Allah 

SWT membalas dengan setimpal,AminYaRobbal’ Alamin. 

Wassalamualaikumwr.wb 

 

 

 

  Pekanbaru,     Januari 2018   
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