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HALAMAN PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya 

sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak 

terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 

kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 

pustaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 27 Maret 2019 

Yang membuat pernyataan  

 

 

 

        Ilham Willyan Rizdi 
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MOTTO 

 َمْن َساَر َعلَى الدَّْرِب َوَصلَ 
 

MAN SAARA ALAA DARBI WASALA 

 

Barang siapa berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai ( 

pada tujuan) .  Kekuatan tidak datang dari kemenangan. 

Perjuanganmu mengembangkan kekuatanmu. 

“ Ilham Willyan Rizdi ” 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirohmanirrohim 

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat tak 

terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahkan karya kecil ini untuk: 

1. Kedua orangtua ku, Bapak Supriadi dan Ibu Winarti yang selalu 

mendoakan ku dalam setiap langkah kakiku, memberikan cinta dan 

kasih sayang yang tulus hingga saat ini, serta motivasi dan 

dukungan baik dalam segi materil maupun nonmateril. 

2. Untuk Kakakk , Rotib dan Aspriyanti yang selalu memberikan doa, 

semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Untuk adik ku, Wika Al Rozaq yang selalu berbagi keceriaan dan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan motivasi. 

5. Sahabat – Sahabatku tercinta yang selalu memberi semangat dan 

motivasi. 

6. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Yogakarta. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr. wb. 

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

limpahan rahmat dan hidayah serta kesempatan yang diberikan oleh-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK 

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA NGEPOSARI 

KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

TAHUN 2017” dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga 

senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW 

yang telah membawa kita kejalan yang dirahmati oleh Allah SWT. 

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Strata satu (S1) di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan 

Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terselesaikan 

tanpa adanya bantuan, pengarahan, bimbingan, doa, dukungan serta 

motivasi dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan syukur penulis 

ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Ibu Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si Selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3. Bapak Drs. H Muchammad Zaenuri, M.Si Selaku Ketua Jurusan 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

4. Ibu Dewi Sekar Kencono, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing 

skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan 
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bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh kesabaran 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan berbagai 

ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai akhir 

penulisan skripsi. 

6. Kedua Orang Tua ku, Bapak Supriadi, Ibu Winarti yang telah 

memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa 

kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

7. Untuk Kakakk , Rotib dan Aspriyanti yang selalu memberikan doa, 

semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Untuk adik ku, Wika Al Rozaq yang selalu berbagi keceriaan dan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa, semangat dan juga 

motivasi selama penulisan skripsi. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan ku, Nunung Indra Lestari, keluarga 

Kontrakan OA OE, Husna Fc yang telah membantu, memberikan 

motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini, juga keluarga 

IP D angkatan 2015 terimakasih atas kebersamaan dan kenangan 

yang telah terukir selama masa perkuliahan. 

11. Bothe kecil, yang selalu berbagi keceriaan, selalu menemani dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skrisi ini masih 

banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Sehingga 

saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan bagi peneliti dan 

berbagai pihak agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik. Demikian 

penulis harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun 

yang membacanya. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 25 November 2018 

Penulis 
 
 
 

Ilham Willyan Rizdi 
 


