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KATA PENGANTAR 

 
 الحمد هلل رب العلمين

Alhamdulillah, sesungguhnya  segala puja dan  puji hanya milik Allah 

SWT. dan  rasa syukur atas segala ni’mat yang telah Allah berikan kepada 

penulis. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai manusia terbaik, kekasih Allah rahmatan li al- ‘alamin, dengan 

Mengucapkan,  

 ال سيدنا محمداللهم صل على سيدنا محمد وعلى 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Tentang Surat 

Keterangan Kesehatan Sebagai Administrasi Pernikahan di KUA 

Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini 

dapat terlaksana berkat bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan dari berbagai 

pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang banyak memberikan 

sumbangan pemikiran, tenaga dan biaya pada penulis dalam rangka penyusunan 

skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih 

kepada: 

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada kedua orang 

tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan 

moril, materil, serta do’a. Ayahanda tercinta Ermi (Suhaimi), Ibunda 

tersayang Elmiza dan juga kepada kakak ku Linda Murni, Siska yulia dan 

Abangku Andi Putra. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. A., Selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, 

dan 3. 

3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri 

Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan 

III Dr. H. Maghfirah, MA 

4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA 

dan Sekretaris Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag., serta bapak ibu dosen 

dan karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah 

memberikan nasehat terbaik selama perkuliahan. 

5. Bapak Drs. Arifuddin MA, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan. 

6. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.A., yang telah membimbing, mengarahkan, 

memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan 

telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Kepada dosen bapak Ahmad Adri Rifa’i MA, sebagai dosen yang telah 

banyak membimbing penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini, 

dan juga dosen bapak Afrizal Ahmad yang juga banyak memberikan saran 

dan masukan yang sangat bermanfaat kepada penulis. 

8. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memudahkan penulis dalam 

peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis. 



iv 

 

9. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta pengelola perpustakaan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum atas Ilmu yang diberikan serta peminjaman 

buku sebagai referensi bagi penulis. 

10. Terimah kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan: 

Iqbal Saputra, Wira Andespa dan warga Alumni Tarbiyah Pasia angkatan-

67 yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, dan kepada Ibnu Aziz, 

Muhammmad Basri, Ismanul Fajri serta semua kawan-kawan keluarga 

besar AH3 angkatan 2014  dan lain-lainnya yang telah memberikan 

motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah 

banyak membantu sehingga skripsi ini terselesaikan. 

11. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada abang Al Muddasir (Nasir), 

yang telah menyediakan tempat tinggal bagi penulis semasa kuliah, dan 

juga kepada pak etek Jumardi, kemudian abang Iskandar dan Ibuk Dewi 

(Fotocopy Perdana Komputer) yang telah banyak memberikan ilmu dan 

pengalaman kepada penulis. 

12. Kepada keponakan penulis, Evelly Azenka Rizal, Fadhlan Rizal Al Ghani, 

Suci Ramadhani, Nessa, Arif dan Hafizh yang sangat penulis sayangi. 

13. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran 

dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini 

terselesaikan. 

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka 

menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik 

di dunia dan akhirat. 
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Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon maaf atas segala kekurangan 

yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak  demi 

kesempurnaan skripsi ini. 
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