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KATA PENGANTAR 



Alhamdulillahirabbila’lamin  penulis  ucapkan kehadirat Allah Swt yang 

telah memberikan Nikmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan.  

Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa 

umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Semoga kita senantiasa berpegang kepada dua pusaka yang 

ditinggalkan-Nya yakni Al-Qur’an dan Hadits. 

Dalam perjuangan mengarungi samudera IIahi tanpa batas, dengan 

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

yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya. Kupersembahkan yang tetap setia 

berada diruang dan waktu kehidupanku khususnya buat: 

1. Kepada yang teristimewa buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati 

ayahanda Muhammad Ikbal dan ibunda Sapiya.S yang telah banyak 

memberikan pengorbanan, dorongan, semangat serta bimbingan atau 

segalanya demi kejayaan penulis. Sungguh ananda tidak akan sanggup dan 

tidak pernah bisa membalas semua yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan 

selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya. Tak lupa juga penulis 

ucapkan terima kasih buat Suamiku tercinta Alm Dimas Sujarwo dan Adik 

yang tersayang M.Andika Giawa yang semasa hidup selalu memberikan 

semangat dan dukungan dalam menjalani hari-hari penulis.  Ananda hanya 
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bisa berdo’a semoga, keluarga kita senantiasa diberi taufiq dan hidayah 

sehingga ketenangan dan kebahagian selalu terjaga. Amin. 

2. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr KH Ahmad Mujahidin M.Ag. Selaku 

Rektor UIN SUSKA. 

3. Kepada yang terhormat Dr. H. Hajar M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Wakil Dekan I Bapak Dr Heri Sunandar, M. Lc, Wakil dekan  II 

Bapak Dr. Wahidin, M.Ag dan Wakil Dekan  III Bapak Dr. Maghfiroh, M.A 

serta bapak dan ibu dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah 

memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan 

mencurahkan ilmunya kepada penulis. 

4. Kepada yang terhormat Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag., selaku Ketua 

jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris 

jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 

5. Kepada yang terhormat Bapak Junaidi Lubis, M.Ag, selaku penasehat 

Akademis penulis yang telah memberikan masukan dan arahan selama 

perkuliahan. 

6. Kepada yang terhormat Bapak Drs. Arifuddi n, M.Asebagai pembimbing 

penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada 

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

7. Tak lupa juga kepada kawan-kawan angkatan 2013 Jurusan Muamalah lokal B 

semuanya terus berjuang kawan tidak ada kata terlambat untuk sukses.  

8. Kepada teman-teman Kos ( Tata, Vika, Lucky) yang telah menyemangati 

selama ini 
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9. Kepada kawan-kawan  KKN 2013 Rantau Bertuah Kecamatan Minas 

Kabupaten SIAK terima kasih atas kebersamaannya walaupun sebentar tapi 

cukup terkesan. 

10. Kepada yang terhormat pimpinan perpustakaan al-jami’ UIN SUSKA beserta 

karyawan dan karyawati, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam 

buku-buku sebagai referensi. 

11. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu secara 

pikiran, tenaga maupun materil. 

Atas bimbingan dan dorongan beserta do’anya kepada penulis selama ini, 

penulis ucapkan terima kasih semoga Allah Swt membalas atas kebaikan, 

dorongan dan pelayanannya dan mendapat kemuliaan disisi-Nya. Amiin......... 
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