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KATA PENGANTAR 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Dengan memanjatkan syukur alhamdulilah kehadirat Allah SWT atas 

rahmaat dan hidayahNya yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan serta 

limpahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“ANALISIS KELAYAKAN USAHA HOME INDUSTRI ROTI YANTO 

DESA KELAPA PATI KABUPATEN BENGKALIS” yang merupakan salah 

satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau. 

 Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan 

masukan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada 

kesempatan ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada : 

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

Islam Riau. 

2. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ. Selaku ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 

3. Bapak Dr. Hamdi Agustin, SE.MM Selaku pembimbing I dalam penelitian 

ini yang telah banyak meluangkan waktunya, serta dengan ikhlas 

memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis. 
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4. Hasrizal Hasan, SE.,MM selaku pembimbing II yang banyak meluangkan 

waktunya serta sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, petunjuk, dan 

pengarahan  demi kelancaran dan selesainya skripsi ini. 

5. Bapak dan ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 

terima kasih atas semua ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada 

penulis. 

6. Seluruh pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di 

Kabupaten Kuantan Singingi, terima kasih banyak atas waktu dan 

bantuannya yang sangat berharga bagi penulis saat penelitian ini. 

7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Soro’i dan Ibunda Rodiah yang telah 

banyak mengorbankan, meneteskan air mata dalam doanya dan 

menyucurkan keringat dalam usahanya, agar penulis dapat melanjutkan 

pendidikan dan meraih cita-cita sebagai anak yang berguna dan berbakti 

kepada agama dan orang tua, terima kasih juga kepada kakak-kakak dan 

adek ku tercinta, kak Amat, kak Sunar, kak Izal, adek Nasri, dan abgku 

Rahman yang selalu memberikan doa dan dukungan yang selalu 

memberiku semangat, baik moril maupun materil kepada penulis dalam 

menyelesaikan pembuatan skripsi ini. 

8. Dan juga ucapan terima kasih buatSahabat-sahabat seperjuangan, 

Nurayati, indah, Yuni, Intan, Yuyun,Epong, Risna, Ratih, Novitasari, dan 

teman teman Managemnt E’14 lainnya. Terimakasih untuk waktu 4 tahun 

yang kita lewati bersama. See you on top.. 
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Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun skripsi ini tidak sempurna 

namun semoga dapat memberi manfaat semua pihak yang membutuhkan. 

 

Pekanbaru, September 2018 

Penulis 

 

        

       NINGSIH 


