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KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ZAKAT PERHIASAN PADA WANITA 

STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM 

ASY-SYAFI’I”. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad 

SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.  

 Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk 

itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para 

pihak yang telah banyak membatu, terutama kepada: 

1. Ayahanda yang dihormati Tarmizi dan ibunda tersayang Nurhasanah yang 

selalu mendo’akan, memotivasi, memberi dorongan moral dan materil 

sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota keluarga yang telah 

ikut mendo’akan penulis supaya lacar dalam menyelesaikan skripsi. 

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor 

UIN Suska Riau beserta jajarannya. 

3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III. 

4. Yang terhormat Bapak Hendri sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan 

Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta Bapak Akmal Abdul Munir, 

Lc., MA selaku Sekretaris Ketua Jurusan. 
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5. Yang terhormat Bapak Hendri sayuti, M.Ag, selaku pembimbing skripsi 

ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi 

bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak awal sampai selesai karya 

ilmiah ini. 

6. Yang terhormat Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Penasehat Akademis 

yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 

7. Seluruh karyawan dan karyawati Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas 

dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan 

sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan. 

8. Semua dosen Fakultas Syari’ah yang telah membekali ilmu sejak semester 

pertama hingga akhir. 

9. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman 

seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dari semester 

satu hingga semester delapan, yang telah banyak membantu dan memberi 

dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis 

dan umumnya kepada para pembaca. Amin ya Robbal ‘Alamin. 

Pekanbaru, 30 April 2018 
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