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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanallahuwata’ala atas segala

rahmat dan karunia-Nya. Shalawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan

kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahualaihi Wassalam, segenap

keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat di selesaikan dengan

sebaik-baiknya. Bagi penulis, peyusunan tesis ini merupakan suatu tugas yang

tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan dalam peyusunan tesis ini,

dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Tesis ini dapat

terselesiakan atas bantuan banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan

tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih

yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya

khusunya kepada :

1. Bapak tercinta (Rasip), dan mak tersayang (Aslah) atas kasih sayang dan

doa restu sepanjang waktu yang megirimi langkahku. Semoga Allah swt

senantiasa memberikan kebahagian dan lindungannya kepada mak dan

bapak atas segala kebaikan yang telah di berikan hingga saat ini .

2. Abang-abang, kakak, dan adikku tersayang “Irwan, Muhammad Mazun,

Susanti, Rizuan“ kalian adalah abang, kakak, dan adik yang terbaik

untukku yang selalu memberikan doa, saran, dan dukungan disetiap hari.
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3. Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah megizinkan penulis mengikuti

pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

4. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim Riau beserta para staf

yang telah meluangkan waktu dan membantu memfasilitasi kelengkapan

administrasi penulis dalam menyusun penelitian Tesis.

5. Dr. Khairil Anwar, M.A selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim

beserta Dosen Pascasarjana yang telah mentransfer ilmu pengetahuan serta

membimbing penulis selama aktif diperkuliahan.

6. Dr Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku pembimbing I dan Dr. Leny

Nofianti, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing II tesis penulis. Terima kasih

atas bimbingan, pengarahan, dan pencerahan yang diberikan sehingga

selesainya penulisan tesis ini.

7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang

telah membimbing, mendidik dan mewariskan ilmunya kepada penulis,

semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah

Subhanallahuata’ala.

8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan

fasilitas kepada penulis dalam pencarian literature yang penulis perlukan.
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9. Seluruh nelayan yang menjadi responden dalam penelitian yang penulis

lakukan di kabupaten Bengkalis yang tidak bisa disebutkan satu persatu

dalam membantu penulis selama  proses penelitian dilapangan.

10. Terakhir, Sahabat seperjuangan di Program Pascasarjana UIN Suska Riau

dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas jasa-jasa mereka,

tesis ini dapat selesai. Penulis memohon doa semoga diberikan kesehatan

dan amal mereka diterima disisi Allah swt. semoga tesis ini dapat

bermanfaat bagi siapa saja. Dalam penulisan tesis banyak kekurangan dan

kesalahan baik dalam penulisan maupun penyusunannya. kritik dan saran

yang bersifat konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita

semuanya. Aamiin

Pekanbaru, Juni 2017
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