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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah sebagai syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah 

dengan judul ’’ Pengaruh Harga dan Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian 

Benih Ikan Patin pada Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Menurut Ekonomi 

Islam’’. Dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu persyaratan guna 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Ekonomi Syariah S1 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN 

SUSKA) Riau. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, 

saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan terimakasih kepada Yth: 

1. Ayahanda Suraji, Ibunda Darmi yang mana kedua orang ini sangat berperan 

penting bagi saya, dan suami Supardi yang selama ini telah menjaga dan 

membantu saya dalam situasi apapun selama ini dalam susah maupun senang 

berserta kakak Ika Handayani Spd dan adik Tri Sayekti yang telah banyak 

memberi dukungan secara moril, semangat serta doa yang tulus dan tiada 

hentinya demi penyelesaian skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag selaku rektor UIN  

SUSKA Riau. Berserta Wakil Raktor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN  SUSKA Riau. Berserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil 

Dekan III. 



 iii 

4. Ibu Nur Hasanah Bustam SE,MM selaku dosen pembimbing, terimakasih atas 

bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi, dan telah 

meluangkan waktu dan perhatiannya. 

5. Bapak Budi Azwar, SE. M. Ec sebagai Dosen Pembimbing Akademis yang 

telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, serta bimbingan dan 

arahan yang telah memotivasi selama penulis kuliyah. 

6. Dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

7. Produsen dan pembeli Usaha Pembenihan Rakyat yang telah membantu saya 

untuk melakukan penelitian dalam pengisian kuesioner. 

8. Kepada temen-temen KKN Desa Sei Kuning Binio tahun 2016 dan temen-

temen EI 5 angkatan tahun 2013 terimakasih atas Do’a dan dukungan kalian 

selama ini, dan juga teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 

namanya kalian telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi 

sampai akhirnya saya bisa menyandang gelar sarjana. 

9. Seterusnya bagi semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan 

dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini. 

Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca. Kritik dan saran yang bersifat mendukung dalam skripsi ini sangat 

penulis harapkan. 

Pekanbaru, 19 Mei 2019 
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