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KATA PENGANTAR 

 

 Puji serta Syukur ke hadirat Allah Swt, atas berkat rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan ini 

berjudul: “ANALISIS PERANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DALAM 

PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA DI KECAMATAN DUMAI 

BARAT (STUDI KASUS INDUSTRI RUMAH TANGGA KERIPIK CABE)” 

dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral 

Comprehensive Sarjana Lengkap (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau. 

 Dalam melaksanakan penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis tidak 

luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang 

teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan 

hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus 

dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau. 

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

Islam Riau. 

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

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau  

4. Bapak Drs. M. Nur, MM, selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak 

meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir 

penulisan skripsi ini. 
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5. Bapak Drs. H. Armis, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah 

membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini 

dengan penuh kesabaran dan tunjuk ajar yang sangat berguna. 

6. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan/ti yang telah memberikan tunjuk 

ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

7. Teristimewa buat kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang 

selalu berdoa dan memberikan yang terbaik kepada penulis. Keluarga 

besar ku yang telah memberikan dorongan secara moril dan materi, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

8. Terima kasih kepada Pengusaha Industri Rumah Tangga Keripik Cabe di 

Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat yang telah bersedia 

membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan. 

9. Buat teman-teman seangkatan, yang banyak memberikan masukan dan 

kritikan sehingga karangan ilmiah ini selesai tepat waktu. 

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini 

akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang layak dari Allah Swt. 

Terima kasih. 

Pekanbaru,   Maret 2018 

Penulis, 

 

 

SAKURA WIRANATA 


