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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah 

ta’ala atas Taufik, Hidayah dan inayah, sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini tepat waktu. Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada 

Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Shalallahu alaihi wassalam dengan 

ucapan “Allahumma Shalli ala syaidina Muhammad wa ala Ali Syaidina 

Muhammad”  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar 

sarjana srata satu (S1) dalam ilmu mua’malah (hukum ekonomi syariah) 

Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan 

Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dalam segala daya 

dan upaya guna menyelesaikannya.  

Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skrispi ini tidak 

mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terimakasih 

kepada mereka yang banyak memberikan sumbangan baik moril maupun materil 

kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu sudah 

sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada :  

1. Kepada keluarga besar yang berada di Siak, Ayahanda tercinta Misrun dan 

Ibunda tercinta Syamsiah yang selalu memberikan masukan dan doa serta 

nasihat kepada kami. Kepada Zulkifli (Abang), Rini Marlina (Kakak), 

Rena Karlina (Adik), Andri (Adik), Hendra (Adik). 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya. 

3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya. 

4. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku Kepala Jurusan Muamalah, 

Penasehat Akademis. 

5. Bapak Muhammad Abdi Almaktsur, MA. Dan Bapak DR. Heri Sunandar 

MCL. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan 

meluangkan waktu yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan 

dan membimbing penulis selama penyususnan skripsi ini. 

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Kepada Nenek tercinta yang selalu menyayangi, sehingga memberikan 

dorongan tersendiri dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.  

8. Kepada keluarga paman, M. Taher (Paman) yang selalu memberikan 

semangat sehingga skripsi ini selesai dan Erna Wati (Bibik) karena 

motivasi dari mereka penulis semakin terdorong untuk meneyelesaikan 

skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan mereka semuanya. 

Terimakasih atas doa yang mengalir hingga saat ini. 

9. Sahabat-sahabat semua (Andi Sugandinata, SH, Faisal Amri Rambe SH, 

Satria Afnari SH, Chairul Minja SH, Alek Saputra S.Sy, M.Sy, Kaliandra 

Pulungan S.Sy) Yang selalu memberi doa dukungan, dan semangat hingga 

skripsi ini selesai. 
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10. Kepada rekan-rekan di komunitas Ruqyah Syar’iyah, Ust. Abu Sulaiman, 

Abdul Bara, Jamsuri, Dasrel, Fajar, Amrullah, yang turut serta 

memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

11. Kepada Afni Hamimi yang juga turut memberikan dorongan dan semangat 

agar dapat menyelesaikan kuliah ini. 

Dengan segala kerendahan hati,  penulis menyadari bahwa tanpa bantuan 

moral dari semua pihak di atas, mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. Dengan memohon kepada Allah Ta’ala semoga amal sholeh mereka 

mendapat balasan yang lebih baik. 

Pada akhirnya, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca sekalian khususnya bagi penulis sendiri. 
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