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KATA PENGANTAR 

 

Bismilahirrahmanirrahim.... 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Shalawat beserta salam tak lupa penuli ucapkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu 

sampai kepada manusia berilmu dan beriman. 

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pedagang Perempuan Guna 

Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Pasar Palapa Kelurahan Labuh 

Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam.” memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat 

berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada : 

1.  Ayahanda Drs.H.Sayuti Suwardi dan Ummi Dra.Hj.Nursalmah Zainal tercinta 

dan tersayang yang telah bersusah payah mendidik dan menjaga penulis dari 

kecil hingga saat ini, selalu memberikan nasehat dan masukan, dan senantiasa 

mendoakan penulis disetiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta Do’a dan 

ridho dari ayah dan ummilah yang selalu penulis harapkan. 
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2. Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag 

beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Suska Riau. 

3. Dekan Fakultas Syariah yaitu Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag beserta Pembantu 

Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis 

lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi. 

4. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah 

serta Sekretaris Jurusan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak, CA yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis menuntut ilmu dijurusan Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 

5. Ibu Nuryanti S.E.I,M.E.Sy selaku dosen pembimbing tersayang yang telah 

banyak memberikan ide dan saran serta selalu sabar kepada penulis dalam 

penelitian ini. 

6. Bapak Hendri Sayuti M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di 

Fakultas Syariah dan Hukum. 

7. Bapak Drs. H. Suhardi, M.Si selaku Kepala Bidang Pasar Pekanbaru, Bapak 

Suardi SAP. selaku Sub. Bagian Tata Usaha Bidang Pasar Pekanbaru, serta 

seluruh staff Bidang Pasar Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis 

melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam mendapatkan 

informasi.  

8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Suska Riau. 



iv 

 

9. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

10. Sahabat seperjuangan susah senang dari sempro hingga sidang akhir Limah 

ndutku, sahabat yang selalu mendoakan dan sabar menemani, menyemangati, 

dan mendoakan Emek, Bebi Jihan, Pewuok, Lia, Kakakku Tania, Uu Nada, 

Dewikboy, Dolzoeh, Lisda, bos Pane, Yona, Ulpa, Sari, Lastri, Juli, Midun, 

bos Jaki, Yudi, Kak Yana, Pela, dan juga adek-adek tersayang Deyaku, Riska, 

Ayi, Rika, Ade, Ami, Fiza, Vira, Rina, Niya, Sitti, Pipi, Agan, dan teman-

teman penulis yang senasib dan seperjuangan yaitu angkatan 2015 khusus  

lokal EI A. 

11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis hanya bisa berdo’a, semoga Allah SWT membalas amal baik dari 

pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yan membangun sangat penulis 

harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya 

Robball’alamin. 

Pekanbaru, 21 Juni 2019 

Penulis 
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