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KATA PENGANTAR

ِحْیمِ  ْحَماِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan taufik

dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan

kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang

pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kejahilan

sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia

sebagaimana kita rasakan saat sekarang.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

judul “Perlaksanaan Nafkah Keluarga Ditanggung Oleh Istri menurut

Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Bukit Kandis Kuala Terengganu,

Malaysia)”. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana

lengkap starata satu (SI) pada jurusan Ahwal al- Syakhsyiyah Fakultas Syariah

UIN Suska Riau, Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini terlepas dari bantuan dan dorongan serta

bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik

itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta Razak Bin Awang dan Ibunda

Aniza Binti Alwi yang telah banyak memberi kata semangat, dorongan serta

doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
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2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA (selaku Rektor), ibu

Dr. Hj. Helmiati, M.Ag (selaku pembantu Rektor I), bapak Dr. Akhyar, MA

(selaku pembantu Rektor II), Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Yang terhormat, bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA. M. PD, selaku Dekan

Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Kasim Riau.

4. Yang terhormat bapak Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Lc. MA selaku Wakil

Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M. Pd selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr.

Zulkifli, M. Ag selaku wakil dekan III, yang telah membina penulis selama

kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

5. Yang terhormat bapak Haswir, M. Ag Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-

Syakhsyiyah beserta Bapak Drs. Zainal, M. Ag Selaku sekretaris Jurusan

Ahwal al-Syaksyiyyah yang selalu memberi konstribusi ilmu pengetahuan

dan spirit intelektual kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN

SUSKA Pekanbaru.

6. Yang terhormat bapak H. Akmal Abdul Munir, LC.MA, selaku pembimbing

skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi penulis.

7. Yang terhormat bapak Dr. H.Yusran Sabili, selaku penasihat akademik yang

selalu memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu

pengetahuan serta mendidik penulis selama  berada di bangku kuliah.

9. Kepala Perpustakaan beserta karyawan yang telah memberi pelayanan dan

memberi berbagai fasilitas literature sebagai sumber pengumpulan data

penelitian ini.
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10. Bapak Ketua Kampung Bukit Kandis, Kuala Terengganu, serta tokoh warga

masyarakat yang selama penelitian ini dengan suka rela membantu penulis

dalam memberikan data keterangan dan wawancara yang sangat diperlukan

dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada adik kandung tercinta Aina Mardhiyah Binti Razak, Aini Zulaikha

Binti Razak, Adham Baihaqi Bin Razak, Najwa Tasnim Binti Razak, dan

Safira Khairani Binti Razak yang memberikan semangat kepada penulis.

12. Dan juga teman-teman seperjuangan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, dan

tidak terkecuali kepada pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan

pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini

bermanfaat buat kita semua. Amin ya Robbal’ alamin.

Pekanbaru,    Oktober 2017

Penulis,

AIN ATIQAH RAZAK
NIM : 11321206971


