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KATA PENGANTAR 

Bismillahirohmanirohim 

Segala puji bagi Allah SWT, dengan pujian yang penuh kebaikan yang selaras 

dengan kemuliaan dan kekuasaan yang telah memberikan kekuatan untuk 

menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam, penulis kirimkan 

untuk Rasullah, Muhammad SAW. 

Alhamdulillahirobbialamin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul” analisa pendapatan dan tingkat kesejahteraan industry rumah tangga 

ikan asin di kecamatan sinaboi kabupaten rokan hilir 

Yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian 

skripsi/oral comprenhensive sarjana lengkap sebagai tanda selesainya strata satu 

penulis pada fakultas ekonomi universitas islam riau 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekerungan 

kesempurnaan karean keterbatasan kemampuan, ilmu serta pengalaman yang 

dimiliki. Disamping itu, rasa terimakasih dan perhargaan yang tulus penulis 

sampaikan kepada semua pihak yang telah menbantu penyelesaian skripsi ini, baik itu 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yakni kepada: 

1. Bapak Drs. Abrar, Msi. AK. Selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau 
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2. Ibuk  Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, MSi. Selaku ketua jurusan Ekonomi 

Pembangunan Falkultas Ekonomi Unuversitas Islam Riau 

3. Ibuk Nawarti Bustamam SE, Msi. Selaku pembimbing II yang telah merevisi 

dan menyempurnakan skripsi. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau atas segala ilmu 

yang telah memberikan kepada penulisserta seluruh karyawan dan staf 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau atas bantuan dalam pengurus 

akademi lainnya. 

5. Terima kasih kepala Bapak Camat Sinaboi  yang telah membantu memberikan 

data dan informsi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini 

6. Kepada Bapak/Ibu responden yang telah bersedia mengisi kuisioner data 

memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam 

pembuatan skripsi ini. 

7. Teristimewa penulis persembahkan kepada yang terkasih dan tercinta bapak 

Sujarwo terima kasih atas didikan dan arahan yang bapak berikan selama ini 

kami semua menyayangimu, bapak, dan mama Mariyatun atas perjuangan 

hidup dari kami didalam kandungan sampai saat sekarang. Dan tak lupa pula 

saya ucapkan terimakasih kepada adik saya Marzuki Darusman, Dila Listia 

dan Dewi Listiani yang telah membantu kakak dalam menulis skripsi ini.  

8. Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Ekonomi 

Pembangunan angkatan 2014. Terakhir buat “Sanny Pakpahan” yang telah 

memberikan saran,masukan dan mengajari jika aku salah, membantu aku telah 
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menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan teman satu lokal “grils Squad” (Afria 

Wahyuni, Dini Utari, Mia Dian Lestari, Rotuana Marbun dan Siska Ratna 

Sari) dan adek satu kos Suhada yang selalu memberikan motivasi dan 

semangat dukungan sehongga selesai penulisan skripsi. 

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai 

ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis kiranya agar 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis. 

Pekanbaru, Desember 2017 
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