
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang 

Maha pengasih lagi Maha penyayang, karena berkat kehendak rahmat, hidayah 

dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya Ilmiah dalam 

bentuk Skripsi yang berjudul “ Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam 

Mendorong Perekonomian Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi 

Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini penulis tulis dan diajukan ke 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). 

Sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW 

yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat 

raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam 

jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita 

rasakan pada saat sekarang ini. 

Pada penulisan Skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, 

sejauh yang dapat penulis lakukan agar Penulisan Skripsi ini dapat selesai dengan 

baik. Tetapi kerena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak akan 

pernah luput dari salah dan khilaf. Dari penulisan Skripsi ini tentunya masih jauh 

dari kesempurnaan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik 

dan saran serta masukan dari pihak-pihak yang menginginkan kesempurnaan. 

Harapan penulis semoga Penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang membacanya terutama bagi penulis sendiri sehingga mendapatkan tambahan 



ilmu dalam bidang Ilmu Pemerintahan dikemudian hari serta semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan limpahan kasih sayang dan petunjuk kejalan yang benar 

kepada mereka yang telah membantu penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi 

ini. 

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah 

banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, 

diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdidikasi demi kesempurnaan 

penulis sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Penulisan Skripsi. 

Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 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 sebagai Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk 

menyelesaikan Penulisan Skripsi ini. 

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

menyediakan waktu dan menularkan ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis selama proses 

bimbingan berlangsung. 



5. Bapak Rizky Setiawan S.IP. M.Si., sebagai pembimbing II yang telah 

menyediakan waktu serta menularkan Ilmu Pengetahuan sehingga 

memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan 

penulisan Skripsi ini. 

6. Bapak Andriyus, S. Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Pemerintahan dan jajaran Dosen Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan 

yang telah menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas 

wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyelesaian penulisan 

Skripsi ini. 

7. Bapak Arrahman selaku Kepala Desa Mekong yang telah meluangkan 

waktunya untuk bersedia di mintai informasi dalam penulisan skripsi ini. 

8. Indra Safrizal, Juhairi, dan Aslina yang telah meluangkan waktunya serta 

bersedia untuk memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan 

dalam penelitian ini. 

9. Ayahanda tercinta M.Arif dan Ibunda Asnah Wati, Terimakasih  atas cinta 

dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini dan do’a yang tak henti 

dipanjatkan untukku. 

10. Abang dan Kakakku tersayang Arichi, Fitri Ardi, SH. dan Nurhafiza, dan 

Adi-adikku terimakasih atas cinta, kasih dan sayang, nasehat, motivasi, 

bantuan moril dan materil selama ini. 

11. Sahabat-sahabatku Nadia Ulfa, Irawati Airha, Terimakasih do’a dan 

dukungan yang diberikan selama ini, semoga persahabatan kita tak pernah 

padam. 



12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2014 Kelas H, terimakasih 

kebersamaan dan kenangannya selama berada dibangku perkuliahan dan 

seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan Skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasi. 

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga segala bentuk 

bantuan, ilmu dan motivasi semua pihak hingga terselesainya Penulisan 

penyusunan Skripsi ini dan menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan 

balasan dari Allah SWT, Amin. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati akhirnya penulis 

berharap semoga penulisan Penyusunan Skripsi ini dapat memberikan manfaat 

yang cukup berarti kepada setiap pembacanya. 

Wassalammualaikum Wr.Wb 

Pekanbaru, 27 Oktober 2018 

           Penulis, 

 

        Morni Tania 

 

 

 

 


