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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 Pengembangan Objek Wisata Taman Margasatwa 

Kasang Kulim Kabupaten Kampar Berbasis Syariah “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. Ayahanda tercinta Poniman dan Ibunda tercinta Tuginem yang dengan tulus 

dan tidak henti-hentinya  memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik 

moril maupun materil selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Semoga 

ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya. 
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2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. 

Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., beserta jajarannya  yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 

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

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

seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini. 

4. 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. 

5. Ibu Darnilawati, SE. M.Si yang telah membimbing dan memberikan arahan 

serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini 

6. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang 

selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah 

selama  perkuliahan. 

7. 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. 

8. Pemilik  dan karyawan  kasang kulim zoo  yang telah memberikan 

kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini 

9. Segenap keluarga Penulis yang telah memberikan motivasi, do’a, juga bantuan 

moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini. 
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10. 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, 28 Juni 2019 

Penulis, 
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