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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga 

penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar dan dapat selasai tepat pada 

waktunya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi 

Muhammmad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan dan 

kejahiliyahan kepada alam yang penuh dengan kebudayaan dan peradaban serta 

berakidah tauhid kepada Allah SWT. Skripsi yang berjudul“Penerapan Akad 

Muzara’ah Antara Pemilik dan Pengelola Perkebunan Sawit di Desa 

Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu”. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran ke Islaman 

dalam bidang hukum Islam juga untuk memenuhi salah satu persyaratan 

memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Islam Negeri (UIN) 

Suska Riau. Penulis menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan oleh 

berbagai pihak sehingga penulisan dapat selesai seperti sekarang ini. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak 

terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, 

antara lain: 

1. Keluarga tercinta, ayahanda Alm. Jasman dan ibunda Sanah. Tidak kalah 

penting, kepada saudara penulis,  Hasri yang  senantiasa mendo’akan 

untuk kesuksesan penulis serta telah banyak memberikan pengorbanan, 
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dorongan, semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini 

sekaligus sebagai motivasi untuk meraih cita-cita yang diharapkan. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. Selaku Rektor UIN 

Suska Riau beserta pembantu Rektor dan seluruh dosen beserta karyawan. 

3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta 

pembantu Dekan I, II, III serta bapak dan ibu dosen di Fakultas Syariah 

dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis 

melaksanakan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis. 

4. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA, selaku ketua jurusan Muamalah dan Ibu 

Dra. Nurlaili, M.Si selaku sekretaris jurusan muamalah. 

5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag Selaku pembimbing penulis yang 

telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan 

memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis. 

6. Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, MA, Selaku penasehat akademik penulis 

yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan. 

7. Seluruh Dosen dan Karyawan/ti UIN Suska khususnya Fakultas Syariah 

dan Hukum. 

8. Seluruh Dosen dan Karyawan/ti pengelola perpustakaan Fakultas Syariah 

dan Hukum seta pengelola perpustakaan UIN Suska. 

9. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman semua, khususnya 

kelurga besar angkatan 2014 muamalah, yang telah memberikan motivasi 

dan do’anya demi keberhasilan penulis. 
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10. Bapak kepala Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya dan seluruh stafnya, 

serta masyarakat yang terkait yang telah banyak membantu dan 

mempermudah penulis dalam mengumpulkan data. 

Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

tidak mungkin disebutkan satu persatu, dan akhirnya penulis hanya bisa berdo’a 

semoga segala kebaikan yang telah diberikan hendaknya menjadi amal ibadah dan 

diberi balasan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. 

 

 

Pekanbaru,      Oktober 2018 
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