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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb 

  Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan 

karuniaNya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat 

pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa diaturkan kepada roh penyelamat 

alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa 

umatNya dari alam kenistaan dan kegobrokan moral kealam yang penuh dengan 

kedamaian dan kebaikanya itu Islam yang kita miliki sampai sekarang ini. 

  Penulisan skripsi yang berjudul :“ ANALISA FAKTOR-FAKTOR 

PENYEBAB KURANGNYA MINAT  PENGUNJUNG  DI OBJEK WISATA 

TAMAN REKREASI  STANUM  BANGKINANG  DI KOTA 

BANGKINANG MENURUT EKONOMI  ISLAM”. Dimaksud untuk 

melengkapkan tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum di UIN SUSKA RIAU. 

 Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, 

bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis 

dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada yang terhormat: 

1. Ayahanda Simun dan Ibunda Siti Maryam yang telah melahirkan, 

membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai 
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pada perguruan tinggi saat ini, yang senantiasa memberikan motivasi kepada 

penulis sehingga penulis bisa menyelesaikans kripsi ini.  

2. Bapak Prof. Dr. H.M. Munzir Hitami, MA.Selaku Rektor UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Dekan  Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd serta Pembantu Dekan I, II, III. 

4. Ibuk Hj.Nur’aini Sahu,SH,MH. selaku penasehat akademis yang banyak 

memberikan bimbingan penulis dibidang akademis. 

5. Bapak Kamiruddin, M.Ag dan Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku 

ketua dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam, terimakasih atas bantuan dan 

motivasi yang diberikan. 

6. Bapak Dr. Wahidin M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu, Ilmu serta masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan 

banyak ilmu kepada penulis. 

8. Staff  karyawan/I Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

9.   Staff Karyawan/I Perpustakaan Fakultas Dan UIN Suska Riau.  

10. Bapak Pimpinan, dan karyawan/I Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum 

Bangkinag 

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mandapat balasan dari 

Allah SWT dan semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridhaNya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna baik 

dari segi isi maupun sistematika panulisannya. Karena itu, penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. 
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Akhirnya, hanya kepada Allah SAW penulis serahkan segala sesuatnya 

dan penulis berhapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. wb   

 

    Pekanbaru 22 Febuari 2017 

 

               TUTI HERIANI  

         Penulis   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


