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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum, wr, wb. 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya sehinnga 

peulis dapat enyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah 

Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent.” penyusunan skripsi 

ini sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah meuntun umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang 

islamiyah bertauhid dan berilmu pengetahuan seperti yang telah kita rasakan pada 

saat sekarang ini. 

Dalam penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat : 

1. Prof. Dr. Akhmad Mujaidin. MA, selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta 

staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat 

menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN SUSKA Riau. 

2. Dr. Drs. H. Hajar. M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Sultan Syarif  Kasim Riau serta pembantu dekan I, II, 

dan III Fakultas Syariah dan Hukum. 
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3. Dr. Zainal Arifin M.A Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Dra. Nurlaili. M.Si Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 

5. Dr. Mahdini Selaku Penasehat Akademik yang telah memberi motivasi 

selama kuliah. 

6. Darmawan Tia Indrajaya. M.Ag, selaku pembimbing yang telah 

memberikan konsultasi dan bimbingan, serta saran, dukungan dan arahan  

7. dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Proses penyelesaian yang sangat panjang menempa pribadi saya untuk 

lebih termotivasi menyelesaikan penelitian skripsi dengan sempurna dan 

penuh semangat menggali sumber-sumber ilmu demi terciptanya kualitas 

dan kuantitas karakter pribadi sarjana lulusan UIN SUSKA Riau. 

8. Bapak Zulfahmi Bustami M.Ag dan bapak Wahidin M.Ag selaku ketua 

jurusan dan sekertaris jurusan periode lalu yang telah membimbing penulis 

meyusun skripsi. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta staf yang telah 

memeberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada 

penulis. 

10. Pimpinan dan staf Dealer Honda Belilas Motorindo Mandiri yang bersedia 

menjadi informan dalam penelitian ini. 

11. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda Alek dan 

Ibunda Eni Suryani  selaku orangtua penulis tercinta dan tersayang yang 

tiada henti-hentinya selalu memberikan do’a, rasa kasih sayang yang besar 
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tiada terbalas, pengorbanan yang luar biasa, serta terus mendukung penulis 

baik moril, dan materil maupun memotivasi penulis agar menjadi sarjana 

yang berkualitas dan kuantitas. Sehinnga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Dipersembahkan juga kepada Andres Suswanto yang selalu memberi 

motivasi, dukungan baik moril maupun materil, serta do’a nya dan telah 

bersedia meluangkan waktu untuk perjalanan kecil pembuatan karya ini. 

13. Kepada adik Titis Irana dan Aurel Nur Vania yang memberi dukungan 

kepada penulis. 

14. Kepada sahabat-sahabat (Dewi Ratnasari, Imas Siti Aminah, Herni 

Ramayani, Armeliati Lubis, Popi Tukmasari, Muntafi’ah, Ayu Pazila, 

khususnya Nahdi Oktarida) yang telah mendoakan, membantu dan 

memotivasi penulis. 

Teman-teman seperjuangan yang ada di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta doa yang 

diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT sebagai amal ibadah dan semoga 

skripsi ini bermanfaat. Amiin Ya Rabbal Alamin. 

Wasalamu’alaikum wr.wb. 

 

Pekanbaru, 26 Oktober 2018 
Penulis 
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