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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin penulis ucapkan kehadirat Allah yang Maha

Kuasa yang senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah Nya serta nikmat Nya

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam buat panutan umat Nabi Muhammad SAW yang telah

berhasil merubah pikiran manusia yang berlandaskan pikiran semata kepada

tradisi yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Semoga kita

tetap berpegang pada pusaka yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAAW

tersebut.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan

bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun material dan pemikiran yang

sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu sepantasnyalah

penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada :

1. Ayahanda Abdul Manaf dan Ibunda Rusmawati tercinta yang telah

memberikan kasih sayang, perhatian dan sentiasa mendoakan penulis dalam

menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap Orang Tua dan

berguna bagi keluarga, masyarakat dan semua.

2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami selaku Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah

memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syari’ah

dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.



ii

3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.

Ag, M.Pd, Ibu Lysa Angrayni, SH. MH selaku Dosen pembimbing skripsi

yang telah memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis meskipun

ditengah kesibukan beliau.

4. Ibu Nuraini Sahu, SH. MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum, Bapak

Kastulani, SH. MH sebagai Penasehat Akademis yang telah memberikan

bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Ilmu Hukum.

5. Bapak Irvan Swandi, S.P selaku Direktur PT. Tri Sakti Perkasa yang telah

memberikan bantuan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.

6. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan

kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan

penelitian ini.

7. Kemudian kepada adik-adik dan keluarga terdekat penulis yang tersayang

yang selalu memberikan semangat Indra Gunawan, Fitriyani, Ayu Ulandari,

Abi Alendra beserta paman Rudi Chandra, Ibu Sari, Ibu Eva Ningsih dan

kakek dan Nenek dan seluruh keluarga besar penulis.

8. Kemudian kepada sahabat-sahabat penulis dan teman-teman kampus Irwan

Padli, febrian Salam Muhammad, Ikrar Aulia Adha, Irmawati, Adriana fitri,

Ibnu Maja Abdullah, imam, azhari Harahap, Robi Rukmana, Fahmi, Amril,

Hermansyah serta buat semua yang di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2008

yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

9. Kemudian kepada patner kerja sekaligus tempat nongkrong yang ada di

Garuda Sakti yang telah banyak memberikan inspirasi.
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10. Spesial buat Milda Hasanah yang telah memberikan masukan yang tak

terhingga buat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Terakhir kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu secara

pikiran, tenaga, maupun material.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang

diharapkan, sehingga perlu diperbaiki semaksimal mungkin. Untuk itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Atas kritik dan saran dalam

rangka penyempurnaan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih. Semoga

bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dan kemuliaan di sisi

Allah SWT yang setimpal dengan bantuan yang telah mereka berikan kepada

penulis.
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