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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العلمين

Alhamdulillah, Puji syukur hanya untuk Allah S.W.T. shalawat serta 

salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai manusia 

rahmatan li al- ‘alamin. 

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar serjana Ekonomi 

syariah pada fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif BKasim Riau dengan judul “Strategi Pemasaran Pengusaha Lepat Bugi 

Danau Bingkuang Dalam Meningkatkan pendapatan Ekonomi Keluarga 

Menurut Ekonomi  Syariah   ” ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak. 

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga selesainya 

skripsi ini yaitu kepada: 

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada ayahanda 

H.Mahmud (alm) dan ibunda Umi Kalsum tersayang, yang telah 

memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta mendo’akan 

ananda demi meraih keberhasilan ananda. 

2. Keluargak tercinta,kakak, kakak ipar, keponaanku dan seluruh pihak yang 

telah membantu ananda dalam menyelesaikan tugas akhir yang telah 

ananda lakukan. 

3. Bapak Prof. DR. H. M. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA 

Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau. 



4. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum DR. H. Akbarizan, MA., 

M.PD. Bapak DR. H. Mawardi M shaleh, MA selaku wakil dekan I, Ibu 

DR. Hertina, M.Pd. selaku wakil dekan II, dan Bapak DR. Zulkifli, M.Ag, 

selaku wakil dekan III yang berkenan memberikan izin untuk penulisan 

skripsi ini.  

5. Bapak kamiruddin, M,Ag dan bapak bambang riyanto, M,Ag selaku ketua 

dan sekretaris jurusan ekonomi syariah. 

6. Bapak Abu Samah, SH, MH selaku Penasehat Akademis yang telah 

banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan. 

7. Dr. Zulfahmi Bustami M,Ag selaku pembimbing penulis yang telah 

banyak menuangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis. 

8. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memudahkan penulis dalam 

peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis. 

9. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta pengelola perpustakaan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum atas Ilmu yang diberikan serta peminjaman 

buku sebagai referensi bagi penulis. 

10. Seluruh dosen dan karyawan/ti UIN Suska Khususnya Fakultas Syari.ah 

dan Ilmu Hukum. 

11. Seluruh pengelola Usaha Lepat Bugi Di Desa Palung Raya Danau 

Bingkuang Kecamatan Tambang. 

12. Semua teman-teman EI angkatan 2012 



Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka 

menjadi amal kebaikan di sisi Ilahi serta mendapat balasan yang lebih baik di 

dunia dan akhirat. 

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon maaf atas segala kekurangan 

yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak  demi 

kesempurnaan skripsi ini. 
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