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KATA PENGANTAR 

         Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas 

kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya  sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PERANAN PERKEBUNAN 

KELAPA SAWIT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI 

KECAMATAN RANTAU KOPAR KABUPATEN ROKAN HILIR” dan tidak 

lupa shalawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita yakni 

Nabi Muhammad SAW yang dapat memberikan syafa’atnya dihari akhir nanti. 

Skripsi ini di tujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi  Universitas Islam Riau. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk 

itu penulis sangat membutuhkan dukungan yang berupa kritikan serta saran yang 

bersifat membangun. 

 Skripsi ini didedikasikan sepenuhnya kepada orang tua ku tercinta yaitu 

Ayah (Andri) dan Umi (masnizah). Seberapa banyak pun kata “terimaksih”  yang 

saya ucapkan tidak akan pernah cukup untuk membasuh keringat dan air mata 

kalian yang telah menetes demi membesarkan ananda. Namun percayalah  selama 

hidup ku segala do’a terindah hanya untuk kalian pahlawanku ayah dan umi 

tercinta. Terima kasih ayah, terima kasih umi untuk semua kasih sayang, do’a 

yang tidak pernah putus, pengorbanan dan dukungan yang sangat besar kepada 

putri sulung mu, insyaallah ananda akan menjadi anak yang selalu berbakti. 

Terima kasih juga untuk adik-adik ku tersayang M. Ridho dan adik bungsu ku 

Rahma Wati  yang selalu memberikan do’a serta dukungan sehingga saya 
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bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak semudah yang 

dibayangkan. 

 Penulis menyadari bahwa semua usaha yang telah dilakukan tidak terlepas 

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan tersusunnya skrisi ini penulis 

mnyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan 

penelitian. 

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

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Drs. H. Armis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

4. Bapak Drs. M. Nur, MM dan Nawarti Bustaman, SE, M.Si selaku Dosen 

Pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu 

untuk menguji dan mengoreksi serta membantu penulis melalui saran dan 

kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi  ini. 

5. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas islam Riau 

Pekanbaru yang telah mempermudah dalam segala urusan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah 

banyak memberikan ilmunya kepada penulis. 

7. Bapak/Ibu pegawai di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan 

Hilir yang telah membantu saya dalam memberikan data dan informasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Kepada Bapak/Ibu responden yang telah bersedia mengisi kuisioner dan 

memberikan data serta informasi yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan 

skripsi. 

9. Untuk teman-teman alay sekaligus teman seperjuangan ku  dari awal sampai 

akhir kuliah yaitu Aidul Putra (abang ketua pesek), Fitri Wirayanti (endut), 

Liskawani Br. L. Gaol (adek apalah-apalah), Sanny Pakpahan (Pakpohon) 

dan Surya Guntara (babang) terima kasih atas bantuan dan supportnya 

selama ini. 

10. Untuk teman-teman kost khususnya kak Eka yang selalu membantu dan 

memberikan motivasi. 

11. Untuk teman-teman seangkatan 2014 baik kelas A maupun kelas B serta 

kakak kelas yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas 

dukungan yang kalian berikan selama ini. 

Semoga amal baik yang kalian berikan kepada penulis mendapat balasan 

pahala yang berlipat ganda. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amin ya robbal’alamin.  Akhir kata 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, pembaca  

maupun bagi para penerus nantinya. 

 

Pekanbaru, 02 Januari 2018 

 

 

 Sunarti 


