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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, Allah SWT 

tak pernah ingkar janji, karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nyalah yang 

senantiasa tercurah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam penulis 

kirimkan buat kekasih Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW. 

Skripsi dengan judul ”PENGARUH PENGELOLAAN EKOWISATA 

MANGROVE MENGKAPAN TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI 

MASYARAKAT DESA MENGKAPAN KECAMATAN SEI. APIT 

KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA” merupakan hasil karya ilmiah yang 

ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial 

(S.Sos) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari 

kesempurnaan dan semua keterbatasan itu lahir dari penulis itu sendiri yang tiada 

pernah lepas dari segala kesalahan dan kekhilafan, perbedaan pendapat mengenai 

kandungan skripsi ini adalah hal wajar. Oleh karena itu, senantiasa penulis 

kembalikan kepada Allah SWT dan mohon ampun kepada-Nya. Kritik dan saran 

sangat diperlakukan demi terciptanya sebuah karya tulis yang dapat berguna dan 

memberikan manfaat kepada kita semua. 

Dalam merampungkan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, 

bimbingan dan nasehat serta doa restu dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang 

senantiasa memberikan dukungannya dari awal studi penulis hingga akhir. 

Ucapan terimakasih penulis haturkan dari lubuk hati terdalam kepada Bapak 

Darusman, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Rosmita M.Ag sebagai 

pembimbing II, terimakasih untuk setiap waktu yang telah diluangkan untuk 

penulis. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat : 
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1. Teristimewa penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang 

tua tercinta  yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis yang tiada henti 

dalam memberikan doa dan kasih sayangnya, dan juga kepada Saudara 

kandung abang dan adikku, bang Johan, bang Rudi, bang Ali yang selalu 

membantu kebutuhan penulis selama hidup dipekanbaru, dan adik 

perempuan satu-satunya  Silvia, dan buat teman-teman yang selalu 

mendoakan kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.   

2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Pembantu Dekan I Bapak Dr. Elfiandri, M.Si, Pembantu Dekan II Bapak 

Dr. Masrun, M.A dan Pembantu Dekan III Bapak Dr. Azni, M.Ag. 

3. Bapak Drs. Syahril Romli, M.Ag dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku Ketua 

dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu yang telah 

diberikan, semoga menjadi bakal dan berkah yang baik bagi penulis 

dalam menjalani kehidupan. 

5. Seluruh staf akademik Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang 

telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada 

penulis selama menjadi mahasiswa. 

6. Kepada bapak Darusman M.Ag dan buk Rosmita M.Ag, . selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk member pengarahan, 

bimbingan dan pemecahan masalah kepada penulis dalam menyusun 

skripsi ini, serta telah banyak memberi arahan dan bimbingan kepada 

penulis selama menjalani studi di jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penulis ucapkan terimaksih 

yang sebesar besarnya hanya Allah yang dapat membalas kebaikan Bapak 

dan ibu. Semoga Allah selalu mengaja pak Darusman dan keluarga dan 

menjaga buk Rosmita dan keluarga. 
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7. Kepada pihak Desa Mengkapan, ketua Kelompok mangrove Mengkapan 

dan responden. Terimakasih atas bantuannya saat penelitian dan 

penyelesaian skripsi ini. 

8. Ibu wel yang menjadi orang tua selama ngekos 3 tahun, yang bersedia 

memberi hutang di kedainya untuk dapat makan, dan kak Ira, kak Opet, 

bibik menjadi tetangga yang sangat baik dan peduli dan teman serumah 

Ikhsan, Kori dan Rio yang sama-sama berjuang dalam menimba ilmu di 

perkuliahan. Dan buat Sutrisno yang bersedia 1 tahun ini memberi saya 

tumpangan di tempat tinggalnya yaitu Mushola Mukhlisin dan kepada pak 

RT, pak ustadz dan warga perumahan Bougenvill yang telah member izin 

untuk dapat tinggal. 

9. Sahabat seperjuangan dan teman-teman PMI B angkatan 2013 : Defri 

Arhami, Primadhanna Kesuma, Sutrisno, Wisnu, Zul Afriandi, Putra 

Rahmadin, Nazir Moenza, Arip, Syarifah Erma dan lainnya yang tak 

dapat penulis sebutkan satu per satu , sudah hampir empat tahun ini 

banyak mengukir pengalaman indah bersama, semoga kedepannya masih 

banyak yang lebih indah yang akan kita lalui bersama. 

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Semoga amal baik yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah 

SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi 

semua pihak pada umumnya. 

 

Pekanbaru, 18 Desember 2017 
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