
 

viii 
 

 بسن هلل الرحون الرحين 

 الحود هلل رب ا لعلوين و الصالة و السالم 

 على اشر ف اال نبيا ء و الور سلين و على اله و اصحا به اجوعين . اها بعد

Puji dan syukur hanya milik Allah SWT., yang tiada henti melimpahkan 

rahmat dan pengetahuan-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan 

kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. sesosok nabi yang mampu menggugah dan 

mengubah peradaban manusia. 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kecurangan 

Harga Jual Beras Rojo Lele Dan Ketupat Sama Kualitas (Studi Kasus Di Pasar 

Baruga Kota Kendari)” yang berada di pasar Baruga Kota Kendari ini disusun 

guna untuk salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 pada Program Studi 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kendari. 

Pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini terdapat berbagai 

kendala yang dihadapi.namun segala proses tersebut dapat dijalani dengan 

bimbingan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik  bersifat 

membangun demi penyempurnaannya. 

Kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Ayahanda tercinta Laode Ma’awi dan ibunda tersayang Waode Rahimin, 

yang telah melahirkan, mendidik dan mengasuh dengan penuh kasih 
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sayang serta pengorbanannya baik moril maupun materil dengan iringan 

do’anya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Kendari. 

2. Rektor IAIN Kendari, Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M. Pd, yang telah 

mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya untuk 

membinah Perguruan Tinggi Islam Negeri ini (IAIN) Kendari, semoga 

Allah SWT. Melipat gandakan pahalanya. 

3. Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Drs. Rusdin 

Muhalling, M.EI, yang telah membina dan banyak membimbing sehingga 

kami dapat menyelesaikan studi dengan baik. 

4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, H. Muh. Turmudi, S.Ag, MM, 

yang telah memberikan arahan dan pelayanan kepada penulis selama 

menempuh studi di IAIN Kendari. 

5. Kepada Bapak Dr. Husain Insawan, M.Ag, dan Ibu Nurjannah, S.Kom, 

M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing 

dan mengarahkan penulis dalam penulisan hasil penelitian ini sehingga 

dapat terselesaikan. 

6. Kepada Bapak Dr. Muhammad Hadi, M.HI, dan Dra. Beti Mulu, M.Pd.I 

selaku dewan penguji yang telah memberikan petunjuk ataupun bimbingan 

kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis dari semester awal sampai semester akhir dalam studi 

peneliti. 
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8. Kepada Bapak Samrin Madu S, selaku Direktur beserta Staf Unit Baruga 

yang telah memberikan izin dan bantuan kepada peneliti dalam 

penyusunan hasil penelitian ini. 

9. Kepada pedagang, konsumen, staf unit baruga yang telah bersedia menjadi 

informan peneliti dalam penyusunan hasil penelitian ini. 

10. Kepada Kakak dan Adik-adikku yang tercinta, Laode Arwin, Laode            

Fitrahdiansyah, dan Waode Rahmafia yang tak pernah lelah memberikan 

arahan sehingga hasil penelitian dapat terselesaikan dengan baik. 

11. Kepada sahabat-sahabatku Syamsinar, Riski Alam, Nurkholis dan teman-

teman Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam angkatan 2015yang tidak 

sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

12. Dan kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu 

yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan tugas akhir ini. 

Dengan segala do’a dan mengharap ridha-Nya, semoga karya ilmiah ini 

dapat bermanfaat bagi diri dan orang lain. Aamiin. 

Kendari, 08 September 2019 

Penulis 
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