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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan 

rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan 

Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan 

ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan 

segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang 

diridhoi Allah SWT. 

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam 

penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai 

pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu 

selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Kedua Orang Tua penulis, yaitu Ayahanda H. Komarudin dan Ibunda Hj Siti 

Fatimah. Merupakan sosok  yang paling berjasa dan yang paling berarti bagi 

penulis. Kemudian Kakak Kandung penulis Rubiatul Adawiyah AM.keb , 

Abang Kandung Firdaus S.sos mereka yang banyak memberikan inspirasi, 

nasehat-nasehat serta dukungan moral dan materil kepada penulis dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. Kemudian Adik-adik penulis Dewi Ulfayanti dan 

Yusril Ihza Mahendra semangat mengejar cita-cita kalian, teruslah giat belajar 

berdo’a dan berusaha agar kelak kalian bisa membahagian kedua orang tua 

kita, terimaksih atas dukungan dan doa yang Adik-adik berikan. 
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2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag 

beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta 

jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini. 

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, 

yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Asril, SHI.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan 

kemudahan selama penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Zulfahmi M.ag dan Ibu Lysa Angraini SH.MH selaku Penasehat 

Akademik (PA) yang te lah banyak memberikan masukan dan bimbingan 

dalam pekuliahan.  

7. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehinggah 

penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua 

ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis 

dimasa mendatang. 

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu tata usaha Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sultan 

Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan 

administrasi kepada penulis. 

9. Untuk Dewi Purwanti SH terimakasih atas doa dan motivasi semasa kuliah, 

hingga di titik pencapaian ini, semoga apa yang telah kita rencanakan bisa kita 

gapai sesuai target yang telah ditentukan, semangat terus kerjanya. 
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10. Kepada semua sahabat-sahabat terbaikku, Abdul Wahab, Damsil SH, Hidayat, 

M. Iqbal Alfarani.SH, Syukri,  yang telah memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. 

11. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2012 Khususnya Lokal IH 5 

dan  HTN 2 semoga kita bisa menjalin silaturrami kembali, membangun ke 

bersamaan dan persaudaraan. Selamat berjuang di dunia nyata. 

12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Riau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir, dan 

Pemerintah Kecamatan Kubu yang telah memberikan  izin dan data sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan 

membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini 

bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

     Pekanbaru,   September   2018 

 

     M. YASIN 

     NIM.11227103920  

 

 

 

 

 

 

 


