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KATA PENGANTAR 

     

 

Assalamualaikum WR. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya 

yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kesehatan tiada henti-hentinya, 

memberikan kesabaran dan kegigihan dalam proses penyelesaian Skripsi ini. 

Shalawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai 

uswatun hasanah utusan Allah sehingga umatnya terhindar dari buta ilmu 

pengetahuan.   

Terlaksananya penulisan dari skripsi ini sendiri tentu tidak terlepas dari 

dukungan dan do’a dari pihak-pihak terkait, yang telah bersedia meluangkan 

waktu dan pikirannya baik materil maupun non materil. Sehingga, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Orangtua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do’a, motivasi 

dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril 

maupun non moril serta memberi semangat kepada ananda yakni ayahanda 

H.Hambali Akbar dan Ibunda Hj.Suryaningsih yag selalu ada didalam hati ini 

serta adik-adik tersayang M.Husaini Anshori, Nur Athifa Suha, dan 

M.Imaduddin Hamsya. 

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN 

SUSKA Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III.  

3. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan M. Ag, M.Pd, selaku dekan 

Fakultas Syariah dan Hukum, serta Wakil Dekan I Bapak Dr.H. Mawardi M 
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Saleh, Lc, M.A dan Wakil Dekan II Ibu Dr.Hj. Hertina M.Pd Sekaligus Wakil 

Dekan III Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag.  

4. Bapak Kamiruddin, M. Ag, dan Bapak Bambang Hermanto M.Ag selaku 

ketua jurusan Ekonomi syariah dan sekretaris jurusan Ekonomi syariah. Bapak 

Ibu Dosen serta karyawan dan karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang 

telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.  

5. Bapak Rahman Alwi M.Ag sebagai Dosen Penasehat Akademis penulis yang 

selalu memberi nasehat kepada penulis saat menjalani perkuliahan. 

6. Bapak Syamsurizal, SE,M.Sc.Ak.CA sebagai pembimbing skripsi yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menulis skripsi. 

7. Bapak/Ibu karyawan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah dan 

Hukum yang telah membantu dalam peminjaman buku.  

8. Para dosen yang selalu memberi bimbingan dan arahan dan seluruh staff 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

9. Bapak Sofyan selaku kepala sekolah  dan seluruh guru SDN 40 Desa Sungai 

Alam  Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang telah mengizinkan 

penulis untuk untuk melakukan penelitian.  

10.  Sahabat-sahabat teristimewa seperjuangan EI 4 angkatan 2013 serta teman 

teman lainnya yang banyak membantu dan memberikan support kepada 

penulis. Teman-teman KKN Deluk, terimakasih uwak-uwak deluk yang juga 

selalu memberikan semangat untuk penulis. Terutama teman seampera 

klewang Fitri Dewi Muspika, Vera Taffana, dan Firly Desnawati yang telah 
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banyak memberikan semangat, dukungan, motivasi dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sekiranya ada kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca penulis terima dengan senang hati. Akhir kata 

penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan para 

pembaca yang budiman semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. 

Aamiin  

 

 

Pekanbaru, 24 Februari  2018 

Penulis, 
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