
 ii 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan Rahmat serta nikmat-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan untuk murabbi sejati, 

uswatun hasanah bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW yang telah 

menyebarkan dakwah Agama Islam Rahmatan lil’alamin yang berlandasan Al-

Quran dan As-Sunnah. Semoga kita tetap berpegang tegas dan istiqomah kepada 

keduanya. 

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat 

memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak 

mendapat bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan 

uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, untuk itu penulis mengucapkan 

terimakasih yang tulus kepada : 

1. Ayah dan Ibu tersayang yang telah memberikan bantuan moral dan materil 

yang tidak terbalaskan selama masa perkuliahan penulis di UIN SUSKA 

RIAU. 

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. 

H. Munzir Hitami, MA beserta jajarannya yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.  
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3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah 

dan Hukum. 

4. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M.A selaku Wakil Dekan I, 

Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, 

M.A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam 

penulisan skripsi ini 

5. Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH,MH dan Bapak Asril,SHI, MH selaku ketua 

Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan 

karyawan-karyawati Fakultas Syariah dan Hukum memberikan nasehat-

nasehat yang tetrbaik serta membantu penulis selama perkuliahan. 

6. Ibu Lovelly Dwina D S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan 

sistematika penulisan dan menyediakan waktunya kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Roni Kurniawan ,S.H.,M.H dan Bapak Rahman Alwi M.AG selaku 

Penasehat Akademis yang telah memberikan nasehat kepada penulis. 

8. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya 

kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum 

penulis mengerti semua ilmu yang telah diberikan sanagt berarrti dan 

berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.  

9. Seluruh Broker PT. Rifan Financindo Pekanbaru yang telah memberikan 

waktunya kepada penulis. 

10. Para sahabat yang memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis, Intan 

Kemala, Febrian Salam Muhammad, Fariz Fadilah Afdhal dan Riska Meli 
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Anjayani, Wan Kynanthi Nufira, dan teman-teman yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu terimakasih atas kebaikannya. 

Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua 

pihak dengan kebaikan yang melimpah di dunia ini terlebih di akhirat kelak. 

Amiin… 

Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dan 

memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan 

terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Pekanbaru,    Januari 2018 

Penulis,  
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