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Bismillahirrahmanirrahim  

 Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga 
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Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang 

islamiyah bertauhid dan berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat 

sekarang ini.  

 Dalam penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan 
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mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau 
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2. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
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telah banyak memberikan motivasi selama kuliah. 

6. Bapak Dr.Dony Martias,SE.,MM selaku Dosen pembimbing Skripsi yang 

telah memberikan konsultasi dan bimbingan, serta saran, dukungan dan 

arahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya. Proses penyelesaian yang sangat panjang menempa pribadi saya 

untuk lebih termotivasi menyelesaikan penelitian skripsi dengan sempurna 

dan penuh semangat menggali sumber sumber ilmu demi terciptanya 

kualitas dan kuantitas karakter pribadi Sarjana lulusan UIN Suska Riau. 
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telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada penulis.  

8. Pimpinan dan masyarakat desa tanjung kabupaten Indragiri hilir yang 

bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. 

9. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda Darmawi dan 

Ibunda Ida Royani selaku Orangtua penulis tercinta yang tiada henti-

hentinya selalu memberikan doa, rasa kasih sayang yang besar tiada 

terbalas, ketulusan cinta mulia dan pengorbanan yang luar biasa, serta  

terus mendukung penulis baik moril maupun materil dan memotivasi 
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penulis agar menjadi seorang Sarjana yang berkualitas dan berkarakter. 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. 

10. Abang penulis, Rio Maydoni, Amd, ST. terimakasih atas dukungan dan 

kasih sayangnya, menjadi motivasi  dan inpirasi penulis untuk lebih 

bersemangat dan lebih baik kedepannya.. 

11. Kepada sahabat-sahabat sehati dan seiman (insya Allah) Jumiati, Irna 

novitasari, khusnul khotimah, laelatul maghfiroh, yuyun widiasari, maya 

tesia basuki dan Sri wahyuni yang juga selalu menemani dan 

mendampingi penulis, terimakasih buat sejuta cerita dan pengalaman indah 

bersama kalian. 
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Hasanah yang telah memberi support kepada penulis. 
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