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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbila’lamin penulis ucapkan syukur kehadirat Allah

Swt yang telah memberikan Nikmat dah Hidayah Nya, sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan untuk Murobbi sejati

Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah

menuju zaman yang penuh ilmu pengatahuan dan teknologi. Semoga kita

berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan Nya yakni Al-Qur’an dan

Hadits.

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan

keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-

orang yang selalu hadir dan berharap keridaan Nya. Kupersembahkan yang

tetap setiap berada diruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Yang terkasih, kedua orang tua yang penulis sayangi dan hormati Ayahanda

Ramaiyulis dan Nurkemala yang telah banyak memberikan pengorbanan,

kasih sayang, semangat serta bimbingan atau segalanya demi kejayaan

penulis. Sungguh ananda tidak akan sanggup dan tidak pernah bias membalas

semua yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan selama ini, hanya Allah Swt

yang bias membalasnya. Serta keluarga besar yang penulis cintai yang selalu

memberkan semangat serta motivasi kanda, Putra Gunawan, Erni Mukhlis,
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Erna Novita, Ajah Nursila, Muhammad Asri, Surtina dan Ulfa Dwiyanti.

Ananda hanya bias berdo’a semoga, keluarga kita senantiasa diberitaufiq dan

hidayah sehingga ketenangan dan kebahagiaan selalu terjaga. Aamiin.

2. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag Selaku

Rektor UIN SUSKA RIAU

3. Yang terhormat, Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah

dan Hukum, wakil dekan I, II  III serta bapak dan ibu dosen Fakultas Syari’ah

dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan

perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Yang terhormat, Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku ketua jurusan

Muamalah beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan

masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Yang terhormat, Bapak Dr. Drs. Hajar,M.Ag Selaku penasehat akademis

penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat

menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

6. Yang terhormat, Bapak Dr. Heri Sunandar MCL sebagai pembimbing skripsi

penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada Bapak dan Ibu

pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola

perpustakaan UIN Suska Riau, terimakasih atas peminjaman buku sebagai

referensi bagi penulis.
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7. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kariawan/i PT Putra Rindu Serumpun, yang

telah banyak memberikan data dan informasi serta telah meluangkan

waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan Skripsi.

8. Terimakasih kepada Giovanni Efrilla M.Pd, yang selalu member semangat,

bantuannya dan motifasi kepada penulis dan Rani M.Pd, Muhammad Rusli

dan jema’ah masjid Amal Maghfirah yang selalu memberikan dorongan dan

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas bimbingan

dan dorongan beserta do’anya, penulis ucapkan terimakasih semoga menjadi

amal shalih di sisi-Nya. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, oleh

karna itu, penulis berharap ada saran dan dari pembaca atas skripsi ini yang

dapat disampaikan ke alamat e-mail penulis jumaris_utih@yahoo.com

jazakumullah khairan katsiran.

Pekanbaru, 31 Mei 2019
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