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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, kemudian shalawat dan salam 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan 

beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni 

iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir 

nantinya. 

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan 

rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau 

program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai 

pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus 

hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya 

kepada: 

1. Ayahanda Syarbaini dan Ibunda Ernawati yang selalu memberikan do’a 

dan segala usahanya agar penulis dapat mencapai cita-cita dan bisa  

menjadi seorang anak yang berpendidikan serta dapat dibanggakan. 

Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga atas do’a dan 

motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, dan kepada 
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kakakku Linda Lestari, Sugiartik,dan adekku Sugiarto, serta semua orang 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, Ma selaku rector dan ibu Dr. Hj. 

Helmiati, M.Ag dan bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag selaku wakil rector 1. 

3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim riau Bapak Dr. H. Akbarizan, Ma, M.Pd serta Wakil Dekan I 

Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., Ma dan wakil Dekan II Dr. Hj. Hertina, 

M.Pd sekaligus Wakil Dekan III Dr. Zulkifli, M.Ag. 

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Nuraini Sahu, SH, MH dan Sekretaris 

Bapak Asril, SH, MH yang telah memberikan kemudahan dalam 

pelayanan yang berharga selama ini. 

5. Bapak Syafrinaldi SH, MA selaku pembimbing skripsi atas segala sikap 

yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Terimakasih Kepada Ibu Nuraini Sahu, SH, MH selaku Penasehat 

Akedemik 

7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

SUSKA riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam 

perkuliahan.  

8. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan 

pinjaman buku – buku sebagai referensi bagi penulis. 

9. Sahabat – sahabatku tercinta Sandra Lestari, SH, Sri hajayati, SH,  Siti 

Aisyah, SH, Rozali, SH dan teman dekat Rion Efendi, S.Hut seluruh 
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sahabat yang tidak dapat tersebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini. 

10. Teman-teman angkatan 2013 khususnya IH 7 dan Hukum Bisnis (D) yang 

telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.  

11. Serta pihak–pihak yang tidak dapat tersebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata 

terimakasih atas segala  bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 

12. Serta seluruh Pegawai yang telah membantu penulis dalam penelitian 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan 

dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari 

Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah–mudahan skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. 

 

           Pekanbaru, 05 April 2018 

 Penulis, 
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