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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan 

kepada rasulullah SAW, Rasul pilihan serta suri tauladan, serta keluarga dan para 

sahabatnya diatas ilmu yang telah  mereka wariskan kepada umat. 
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kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penyusun. Namun banuak pihak yang mendorong dan memberikan 

motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penugh dengan rasa 

hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 
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Bapak Rusdi, S.Sos, MA. 
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5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang telah 

memberikan bekal ilmu dan membantu kegiatan perkuliahan. 

6. Terkhusus kepada Ayahku (Mustawa Mus) dan Ibuku (Salmah), 

terimaksih atas segala cinta dan kasih yang senantiasa selalu ada dalam 

Do’a dan sujudnya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan serta 

keberkahan. Amin Ya Rabbal’Alamin. Kepada Kakak-kakakku (Yana, 

Tika) abangku (Mustakim), dan adik laki - lakiku (Musfikal) serta 

keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yag slalu 

memotivasi dan menguatkan semangat penulis dalam menempuh 

pendidikan.  

7. Kepada sahabatku Indah Lestari, Sri Utami, Dewi Ayu Lilis yang selalu 

menemani, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Kepada teman-teman seperjuangan Mashira Rudhatul Jannah, Nurmailis, 
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2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kekompakaannya selama ini. 

9. Rekan-rekan KKN tahun 2017 di Desa Bukit Indah yang tidak bisa penulis 
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10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

membantu penyusunan skripsi, Semoga semua motivasi, semangat, do’a 

serta bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik 

dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran 

dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. 
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Rabbal’Alamin. 
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