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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikaum Wr.Wb  

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan 

rahmat dan hidayah-NYA serta nikmat kesehatan serta nikmat panjang umur kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan kemampuan penulis. 

Dengan judul “PERAN HOME INDUSTRI GULA MERAH DALAM 

MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DIDAERAH PASANEHAN 

NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG DITINJAU DARI EKONOMI 

ISLAM’’. 

Selanjutnya shalawat serta salam untuk junjungan alam baginda Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat berkat kerja keras beliaulah sehingga 

kita dapat merasakan nikmat islam, iman dan ilmu pengetahuan serta dengan 

perjuangan beliau juga sehingga dapat mencicipi manisnya pendidikan seperti saat 

sekarang ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan  skripsi  ini masih 

banyak kekurangan dan masih jauh dari tahap kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas 

dari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima 

segala kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun, Semoga 

penelitian ini bermanfaat untuk semua orang khususnya bagi pembaca. 
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Dalam kesempatan  penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada orang-orang yang berjasa dalam penulisan ini : 

1. Ayahanda Tairin dan Ibunda Nurlen  penulis yang senantiasa mendoakan, 

memberikan semangat, motivasi materil dengan penuh cinta, kasih sayang 

serta doa yang tulus yang tak henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis 

dapat mengarungi dunia pendidikan sampai saat ini. Kepada Saudara penulis 

Yosrizal, Veri Ul Fira dan Sefrihendra yang selalu menjadi teman dalam suka 

dan duka yang selalu menginginkan penulis menjadi orang yang bermanfaat 

bagi keluarga, masyarakat,agama nusa dan bangsa. 

2. Bapak Prof. Dr. Achmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau. 

dan seluruh citivis akademi UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak DR.Drs.Hajar.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. 

4. Bapak Dr.Heri Sunandar.Mcl, selaku dekan satu, Bapak Dr.Wahidin, M.Ag 

selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr.Magfirah,MA selaku wakil dekan III. 

5. Bambang Hermanto, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam. Dan bapak 

Syamsurizal, SE, M.Sc Ak selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam. Serta 

bapak Ibu dosen dan karyawan karyawati  Fakultas Syariah dan Hukum. 

6. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  selaku Dosen Pembimbing skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan 

menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah  
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mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, 

semoga Allah memberikan balasan terhadap pengorbanan beliau. 

7. Kepada Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku dosen Pembimbing 

Akademis yang telah memberikan ilmu serta waktunya dalam menyelesaikan 

masalah administrasi dari semester satu, semoga Allah SWT memberikan 

pahala terhadap pengabdiaanya selama ini. 

8. Kepada Bapak Kecamatan Candung, Bapak Wali Nagari Lasi serta Bapak 

Wali Jorong Pasanehan. 

9. Bapak dan Ibuk pelalu Usaha Home Industri Gula Merah yang telah 

memberikan Informasi serta pengalamannya ketika penulis melakukan 

Obsevasi penelitian ini. 

10. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan 

studi perputakaan. 

11. Teman-teman kelas Ekonomi Islam H/8, Yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu. 

12.  Kepada Teman Alumni PP Tarbiyah Islamiyah IV Angkat Kabupaten Agam 

angkatan 67. 

Penulis berharap semoga budi baik yang telah diberikan kepada 

penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Hanya doa yang 

bisa penulis panjatkan untuk yang telah terlibat dalam penyususnan Penelitian 

ini, semoga Penelitian ini bermanfaat bagi para pembacanya, Aamiin. 

Assalamuailaikum wr wb 
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Pekanbaru, 22 Mei 2018 

 

WIRA ANDESPA 

NIM: 11425104037 
 


