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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur hanya untuk Allah S.W.T Yang Maha Pengasih 

dan MahaPenyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan tidak lupa pula 

sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W sehingga penulis 

dapat menyelesaikanpenulisan skripsi dengan judul: “STATUS HAK 

KEWARISAN SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH 

MENURUT PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER (STUDI ANALISIS 

PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI) DALAM KITAB AL-FIQH AL-

ISLAM WA ADILLATUHU”. 

 Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau 

skripsi ini tidaklepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril 

yang diberikan oleh berbagaipihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan 

rendah hati penulis ingin mengucapkanterima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada orang tua dan 

keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, 

materil beserta do’a. Ayahanda tercinta Drs.Yurnalis, Ibunda tersayang 

Zamnur, dan juga kepada abang dan adik-adik tersayang Muhammad Nanda 

Yuzam Amd.Kep, Agusra Yuzam serta Megawati Yuzam. 

2. Bapak Prof. DR. H. M. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA  Riau 

dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau. 
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3. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Prof. DR. H. Akbarizan, MA, 

M.Pd. Bapak DR. H. Mawardi M Shaleh, MA selaku wakil dekan I, Ibu DR. 

Hertina, M.Pd. selaku wakil dekan II serta Bapak DR. Zulkifli, M.Ag, selaku 

wakil dekan III yang berkenan memberikan izin untuk penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku ketua jurusan 

dan sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, serta bapak ibu dosen dan 

karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan 

semangat dan nasehat terbaik selama perkuliahan. 

5. Ibu Lysa Angrayni, SH, MH selaku Penasehat Akademis yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan. 

6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah 

membimbing, mengarahkan, memperbaiki, menyempurnakan materi dan 

sistematika penulisan serta telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

7. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta pengelola perpustakaan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum atas ilmu yang diberikan serta meminjamkan buku 

sebagai referensi bagi penulis. 

8. Semua teman-teman AH angkatan 2013. 
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   Mudah-mudahan semua ilmu dan kebaikan yang penulis dapatkan 

dari mereka menjadi amal ibadah di sisi Allah serta mendapat balasan 

yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama 

bagi penulis sendiri. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan 

kekurangan yang ada serta mohon saran-saran yang membangun dari 

semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Pekanbaru, 02 November 2017 

RAINIR YUZAM 
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