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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada 

kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. 

Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan 

dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau 

di akhir kelak nanti. Amin. 

 Skripsi ini berjudul (MANAJEMEN PRODUKSI HOME INDUSTRI  

PENGRAJIN ROTAN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU 

PERSPEKTIF EKONOMI  ISLAM)  Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun 

untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Syariah ( S.E. ) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau.  

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak 

mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan 

uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus  dari lubuk hati yang 

paling dalam kepada: 

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Hidayat dan Ibunda  tercinta 

Nur’aini,Terimakasih ayahnda terimakasih ibunda untuk cinta kalian yang luar 

biasa tak akan pernah tergantikan oleh apapun, yang dengan tulus dan tidak 

henti-hentinya  memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril 

maupun materil selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Semoga 
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ayahanda dan ibunda ssehat selalu murah rezeki dalam lindungan rahmat dan 

karunia-Nya Aamiin. 

2. Adinda Sematawayang Adeyla Adelya Vidyanita terimakasih telah mengajar 

kan arti kasih sayang arti berbagi arti persaudraan yang tak akan pernah putus 

sampai kapanpun, semoga adinda sehat selalu jadi anak sholehah yang sukses, 

dan kita bisa membahagiakan ayahnda dan ibunda,dan teruntuk saudara 

perempuan tak seibu kakak rubiana terimakasih telah bersama penulis sejak 

kecil yang juga banyak mendidik penulis hingga menjadi sampai sekarang 

3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. 

Akhmad Mujahiddin, S. Ag., M. Ag beserta jajarannya yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska 

Riau. 

4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  Bapak DR. Drs. H. Hajar, M.Ag 

beserta Bapak/ Ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan 

seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Ketua Jurusan Ekonomi Islam,Bapak Bambang Hermanto, MA dan Sekretaris 

Jurusan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, serta staf Jurusan Ekonomi Islam, 

yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan   

dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Kamiruddin M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan 

serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini 
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7. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, selaku Dosen Penasehat Akademis penulis 

yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami 

masalah selama  perkuliahan. 

8. Bapak/ Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya 

kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum 

penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga 

demi kesuksesan penulis di masa mendatang. 

9. Pemilik  dan karyawan pengrajin rotan kecamatan rumbai yang telah 

memberikan kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini 

10. Segenap keluarga Yang telah memberikan motivasi, do’a, juga bantuan moril 

maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini. 

11. Ibu Desi Susanti, SE. Sy, ME. Sy yang banyak membantu penulis dalam 

pembuatan skripsi ini,  dan banyak memberikan motivasi kepada penulis. 

12. Rekan-rekan seperjuangan penulis Jurusan Ekonomi Syariah tanpa terkecuali 

yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk keluarga kecil D’EXPOEIS, alumni lokal 

EI.F angkatan 2014 

13. Rekan rekan KKN Desa air emas yang sempat hadir dalam kehidupan penulis 

selama penulis menjalani kuliah di UIN SUSKA RIAU 

14. Teman seperjuangan seatap dan setempat tinggal yang banyak memberi kesan 

dan motivator selama tinggal bersama (Ria Murniwati, Suryana, Chodijah 

Nasution,Nursaidah Nasution) 

15. Sahabat penulis Desi barokah yang sangat berarti dalam hidup penulis selama 

penulis mulai kuliah di pekanbar sampai sekarang,semoga persahabatan kita 

kekal sampai jannah nya. 
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16. Sahabat dan teman yang selalu menjadi pendorong dan motivator, terkhusus 

untuk keluarga besar, dan seluruh teman yang tidak bisa disebutkan namanya 

satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan 

moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat 

diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. 

Amiiin. 

Do’a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua 

pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, 

Aamiin. 

Penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan 

memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima 

kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

Pekanbaru  17 April  2019 

Penulis, 

 

 

 

 

NIELDA FITRI HIRDAYANI 

NIM. 11425200574 

 

 

 


