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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberi kenikmatan 

dan kasih sayang tiada terkira kepada hamba-Nya . Sungguh hamba yang tidak 

tahu diri apabila sepanjang hidupnya tidak pernah mensyukuri nikmat dan karunia 

yang telah diberikan Tuhannya, syukur sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB 

SYAFI’I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG BATAS MINIMAL USIA 

PERKAWINAN” Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda 

Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.Beliulah sang 

revolusioner sejati, pembawa kebenaran dan kedamaian. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan 

dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya.Oleh 

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnyakepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA yang telah menjabat sebagai 

Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya. Terima kasih atas segala kebijakan 

dan semoga selamat atas terpilihnya bapak, semoga dapat membawa amanah 

dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan. 

2. Bapak Dr. H. Hajar, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah 

3. Dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II dan III. 
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4. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag,  selaku Ketua Jurusan Perbandingan 

Mazhab Dan Hukum dan Ibu Helmawati , ST, selaku staf ahli jurusan, atas 

kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi 

ini. 

5. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc., MA, dan Bapak Hendri Sayuti M.Ag, serta 

Bapak H. Rahman Alwi MA, yang telah bersedia membimbing dalam 

proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya s

erta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari bimbingan tersebut,penulis 

dapat mengerti tentang banyak hal tentang sesuatu yang berhubungan dengan 

hukum Islam. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari 

bapak, penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan 

terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat 

penulis. 

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Suska Riau, terima kasih yang tak 

terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan 

Fakultas Syariah Dan Hukum, terimakasih banyak atas pelayanan dan 

pinjaman bukunya. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang 

telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini 

  



 iv 

 Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi 

amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis 

telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi 

ini.Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. 

 Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

 

      Pekan Baru, 09 Oktober 2018 

      Penulis, 

 

 

 

      Mohd Razali Bin Saari 

      NIM: 11523105683 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


