KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadhirat
Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat serta nikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Shalawat dan slam senantiasa penulis ucapkan untuk Murabbi sejati,
Uswatun hasanah bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW yang telah sukses
menyebarkan dakwah Agama Islam Rahmatanlil ‘alamin yang berlandaskan AlQur’an dan As-Sunnah. Semoga kita tetap berpegang teguh dan istiqamah kepada
keduanya.
Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak dapat bantuan dari
berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan
terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan ini, di
antaranya:
1. Kedua orang tua saya, ayah (Ismet) dan ibu (Erdawati), yang telah
melahirkan, membesarkan, memberikan do’a dan materi kepada saya
hingga saat ini dan waktu yang akan datang yang kasih sayang mereka
tiada habisnya selalu tercurahkan unruk anak-anaknya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag selaku Rektor UIN
Suska Riau.
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3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum, Bapak Dr. Heri sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I , Bapak
Wahiddin, M. Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, MA
selaku Wakil Dekan III
4. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam,
dan Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi
Islam serta Bapak ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas
Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik
serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak M. Ihsan, MA Selaku dosen pembimbing yang telah banyak
memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan
sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis
dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Zuraidah M.Ag Selaku PenasehatAkademik (PA) yang banyak
memberikan nasehat dalam perkuliahan.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan
ilmu kepada penulis.
8. Pimpimpinan-pimpinan toko kosmetik Maybelline Al-Kautsar Sudirman
Ramayana Pekanbaru.
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Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan
menjadi amal shalih di sisi-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat,
Jazakumullah Khairan Katsiran.

Pekanbaru,23 April 2018
Penulis

Ika Putri
NIM. 11425203877
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