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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr.WB  

 Alhamdulillah dan puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT 

karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penelitian dan skripsi dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha 

di Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak” ini dapat terselesaikan sebagai 

salah satu syarat dan tugas guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa 

umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dengan penuh pengetahuan dan 

teknologi. Semoga kita senantiasa selalu berpegang pada pusaka yang 

ditinggalkan beliau yakni Al-Qur’an dan Hadist. 

 Dalam skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi, serta bimbingan dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga 

terselesainya penulisan skripsi ini. Kemudian daripada itu penulis tidak lupa 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Syafrizal dan 

ibunda Helma Yuriza yang telah mencurahkan kasih sayang cinta dan 

pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas, dan tak henti-

hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis 

untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang 
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selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan baik moril 

maupun materil serta doa. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag; M.Ag. selaku Retor UIN 

Suska Riau beserta Pembantu Rektor dan seluruh Dosen beserta karyawan. 

3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

beserta Pembantu Dekan I yaitu bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.Cl, 

Pembantu dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. Pembantu dekan III Bapak 

Dr. H. Maghfirah, MA. Serta Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syariah 

dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis 

melaksanakan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis. 

4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah (Muamalah) dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). 

5. Bapak Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag, selaku Pembimbing penulis yang 

telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan 

memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis.  

6. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag, selaku Penasehat Akademik penulis yang 

telah memberikan motivas sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan. 

7. Seluruh dosen dan karyawan/ti UIN Suska Riau khususnya Fakultas 

Syariah dan Hukum.  

8. Seluruh dosen dan karyawan/ti pengelola perpustakaan Fakultas Syariah 

dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau. 

9. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman semua khususnya 

keluarga besar angkatan 2014 Muamalah, yang telah memberikan motivasi 

dan doanya demi keberhasilan penulis. 
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10. Terimakasih juga buat saudara dan saudari saya Hafizah Adha, Ss , 

Alfiyan Syafutra, S.T , Khoirun nisa dan Adi Saputra  yang telah 

memberikan motivasi dan dorongan demi keberhasilan penulis. 

11. Terima kasih juga buat Triska Meidy Ilham yang selalu memberikan 

motivasi dan semangat demi keberhasilan penulis. 

12. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada anggota arisan Qurban tempat 

penulis melakukan wawancara di Dusun Meranti Kampung Semianai, 

Siak. 

13. Terimakasih kepada Ahmad Halim, S.H Choni Winata Putra, S.H, dan 

Irvan Dahiz Mardani yang selalu meluangkan waktu kepada penulis dan 

memberikan bantuan berupa formil maupun materil. 

Atas bimbingan dan dorongan beserta doanya kepada penulis selama ini, 

penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT membalas atas kebaikan, 

dorongan dan pelayanannya serta mendapatkan kemuliaan disisi-Nya. Aamiin. 

 

Pekanbaru, 15 Mei 2019 

Penulis  
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