KATA PENGANTAR

Bismillahhirohmannirrohim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
dengan judul “Pengaruh Transparansi Dana Desa terhadap Public Trust Desa
Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta”.
Dalam penyusunannya, peneliti memperoleh banyak bantuan dari berbagai
pihak, karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Yth:
1. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.
2. Dr. Nia Karniawati, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Komputer Indonesia sekaligus menjadi Ketua Sidang Skripsi yang
telah memberikan masukan serta saran yang membangun kepada peneliti
sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini..
3. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si selaku penelaah yang selalu memberikan
semangat dan nasehat untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Tatik Fidowaty, S.IP, M.Si. Sebagai dosen pembimbing pada skripsi yang
telah membimbing dan mengarahkan peneliti, sehingga laporan ini dapat
diselesaikan.
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5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan sangat
berguna bagi peneliti selama perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia.
6. Ibu Airinawati, A.Md, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Komputer Indonesia.
7. Bapak Abdul Rosyid MS. Selaku Kepala Seksi Pemerintahan sekaligus menjadi
informan yang telah memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Aparatur Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta
yang turut membantu pelaksanaan skripsi.
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan do’a serta memberikan dukungan baik
moril dan materil kepada peneliti sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan
baik.
10.

Putri Dwi Sofyan yang selalu terus mendoakan dan memberi semangat

sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
11.

Sahabat - sahabatku yang selalu memberikan masukan – masukan, bertukar

fikiran sehingga banyak pengetahuan yang di berikan kepada peneliti.
12.

Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.
Semoga amal dan ibadahnya yang diberikan mendapat balasan dari Allah
SWT.
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Semoga laporan yang telah dibuat ini dapat berguna bagi semua pihak.
Akhirnya,

semoga

kita

diberikan

kemudahan

atas

segalanya.

Aamiin

yarobbalalamin,
Alhamdulillahirobbilalamin
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, 21 Agustus 2020

Peneliti.
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