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 junjunan nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan
dengan sering nya bershalawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau
diakhir kelak nanti. Aaminn.
Skripsi ini berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN DI
KELURAHAN

TUAHMADANI

KECAMATAN

TAMPAN

KOTA

PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH. Skripsi ini
adalah hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi
syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H.) Jurusan
Hukum Ekonomi Syari’ah 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 yang paling
dalam kepada:
1. Ibunda tercinta (Jumaini) dan ayahanda tercinta (Sumidi), dengan
menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasih ku untuk
kalian. Ananda persembahkan sebuah karya kecil ini untuk ayahanda dan
ibunda tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberi ananda
ii

semangat, doa, dorongan, nasehat, materi dan kasih sayang serta
pengorbanan yang tak tergantikan hingga ananda selalu kuat menjalani
setiap rintangan yang ada didepan sana. Semoga ini menjadi langkah awal
umtuk membuat ayah dan ibu bahagia, karna ananda sadar selama ini
masih banyak menyusahkan kalian. Terima kasih ayah......., terima kasih
ibu. Semoga ayah dan ibunda tercinta selalu dalam lindungan rahmat dan
karunia Allah SWT.
2. Adik-adik ku tercinta (Akbar Rahmat Kasogi, dan Asri Agung Mulia)
terima kasih atas dukungan dan do’a nya. tiada yang paling mengharukan
saat berkumpul dengan kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu
menjadi warna yang tidak akan bisa tergantikan. Semoga kita semua
menjadi orang sukses dan berguna bagi agama, bangsa dan keluarga.
Bersama sama kita berjuang meraih cita cita dan membahagiakan dua
malaikat yang allah hadirkan kan kepada kita.
3. Untuk keluarga besar ku, sepupu ku, yang tak tertuliskan nama nya. terima
kasih untuk dukungan, doa, dan motivasi yang diberikan. Semoga kita
semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan allah SWT.
4. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr.
H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag beserta jajaranya yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN
Suska Riau.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak Dr. Drs. H. Hajar , M.Ag
beserta bapak/ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan
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seluruh jajaranya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi
ini.
6. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Drs. Zainal Arifin, MA,
dan Sekretaris Jurusan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, serta staf jurusan Hukum
Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu, membimbing penulis
selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Hendri Sayuti, M,Ag. M.H yang telah membimbing dan
memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian ksripsi
ini.
8. Bapak Dr. Drs. H. Hajar , M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademis
penulis yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis
mengalami masalah selama perkuliahan.
9. Bapak/Ibu 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 dimasa mendatang.
10. Pedagang dan konsumen makanan terbuka di Kelurahan Tuahmadani
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan
dan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat ku yang sudah aku anggap seperti keluarga sendiri
di perantauan, terutama Intan Nurmala S.E, rina Rizky Pohan S.Pd, Iis
Suganda A.md, Putri Ramadhani S.Pd, Sri Ramadhani S.Pd, Rila Lestari
S.H, Rosnijar S.Pd, Rizky Afridayanti S.H, Popi Tukmasari S.H,
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Muntafi’ah S.H, terima kasih banyak telah memberikan dukungan serta
membantu dalam penulisan skripsi ini. Tanpa kalian aku bukan lah siapasiapa dan tak akan menjadi apa-apa.
12. Kepada sahabat-sahabat ku terkhusus nya untuk keluarga besar Hukum
Ekonomi Syariah Angkatan 2014, Keluarga besar Himpunan Mahasiswi
Persatuan Islam Riau (Himi Persis Riau), Keluarga besar Ikatan Keluarga
Daar-al Uluum Riau (Ikamdu Riau), sahabat KKN/2017 Pangkalan Krinci
Kota dan semua sahabat dan teman teman yang tidak bisa disebutkan
namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan,
motivasi dan bantuan baik moril maupun materil demi kelancaran
penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga
kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Aamiin.
Penulis mengharapkan kritik dan saran nya yang bersifat membangun dan
memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik san saranya penulis mengucapkan
terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhirnya
tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalamdalamnya, semoga allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda,
aamiin..
Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum wr.wb

Pekanbaru, Februari 2019
Penulis,

NUR SAMSIAH
NIM. 11422203642
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