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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Syukur al-hamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas 

hidayah dan anugerah kesehatan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Selesainya penyusunan skripsi yang berjudul: “PENGARUH USAHA 

KERIPIK NANGKA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA 

DI DESA KUALU NENAS DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH” ini 

atas keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan. Karena itu, dari 

lubuk hati yang paling dalam, penulis mengaturkan terima kasih kepada Yth: 

1.  Ayahanda Mudahar dan Ibunda Sunarti yang telah membesarkan dan 

mendidik ananda selama ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di 

perguruan tinggi ini, serta doa yang tulus dan ikhlas kepada ananda.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berserta Pembantu Rektor I,II,III. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum, Dr. H. Mawardi M Shaleh, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Dr. Hj. 

Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II, Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Wakil 

Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska RIAU. 

4. Bapak Kamiruddin, MAg selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah beserta 

Bambang Hermanto, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah. 

5. Bapak Budi Azwar, SE, M.Ec, selaku pembimbing yang telah memberikan 

waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis. 

6. Ibu Dra. Yusliati, MA selaku Penasihat Akademik. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau 

8. Staf dan  Tata Usaha beserta seluruh pegawai Perpustakaan UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang 

telah memberikan bantuan dan fasilitas, baik dalam masa studi maupun 

selama penulisan skripsi ini. 
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9. Seluruh pengusaha keripik nangka dan karyawan di Desa Kualu Nenas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.    

10. Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, serta masyarakat Kualu Nenas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.  

 

Penulis menyadari masih banyak nama-nama dan pihak lainnya yang tidak 

dapat penulis sebutkan semuanya di dalam ruangan tulisan yang terbatas ini, tanpa 

maksud menafikan peran mereka dalam masa studi penulis dan penyusunan 

skripsi ini. Kepada mereka penulis ucapkan juga  terima kasih dan penghargaan 

yang mendalam. 

Penulis juga menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan, baik dari segi esensi persoalan, substansi materi, maupun metodologi 

dan kebahasaan dalam rangka menggambarkan makna dan keinginan yang 

sesungguhnya. Hal ini tentu saja karena keterbatasan kemampuan penulis selaku 

manusia biasa. Oleh karenanya, saran konstruktif senantiasa terbuka bagi upaya 

perbaikan tulisan ini. 

Penulis berharap dan berkeyakinan segala bentuk ikhtiar, bantuan, 

kebaikan dan saran-saran yang diberikan akan mendapat ganjaran yang layak dan 

terbaik di haribaan Allah SWT. di dunia dan akhirat. Akhirnya hanya pada-Nya 

terpulang semua ikhtiar karya kehidupan dan semoga skripsi ini memberikan 

manfaat dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 
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