
 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji bagi ALLAH SWT yang selalu 

memberikan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelasaikan outline  ini yang berjudul “ ANALISA PROSPEK USAHA ROTI 

DAN PERANANNYA DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DIKOTA 

PEKANBARU” guna memenuhi salah satu syaratuntuk mengikuti ujian Oral 

Comprehensive sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

Penulis menyadari bahwa outline ini tidak terlepas dari bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau  

2. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan sekaligus sebagai pembimbing I dan bapak Drs. H. Armis, M.Si 

selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk 

bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam penulisan outline ini. 

3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama 

penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, 

serta seluruh staff administrasi yang telah membantu penulis dalam urusan 

akademis. 

4. Semua pihak instansi perusahaan  yang telah bersedia membantu dalam 

memberi data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal 

ini. 



 
 

5. Kepada ibu tercinta Surmaini dan ayah tercinta Zainal Abidin serta kakak dan 

adik saya yang telah memberikan semangat dan doa yang tak terhingga supaya 

penulis dapat menyelesaikan pproposal ini tepat waktu. 

6. Kepada kakak - kakak senior dan teman-teman seperjuangan Ekonomi 

Pembangunan terutama teman terdekat Surya Guntara (sengek) , Sanny 

Pakpahan (sunny) , Sunarti (kecik), Liskawani (liskok) , Aidul Putra (adul) dan 

lain - lain yang tak bosan – bosannya mengingatkan dan memberikan motivasi 

agar bisa cepat selesai kuliahnya. 

7. Dan semua pihak yang telah membantu hingga selesainya outline ini, yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Atas semua yang diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan banyak 

terimakasih semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh ALLAH 

SWT. Penulis menyadari dalam penulisan outline ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penulisan 

outline ini agar bisa menjadi outline yang jauh lebih baik lagi. Semoga laporan 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang 

membutuhkan.  
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