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KATA PENGANTAR 

Asalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik allah SWT 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 umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah 

berjasa besar mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhai Allah SWT.  

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarajana 

hukum pada Fakultas Syaria Dan Hukum Uin Suska Riau. Dalam penulisan 

skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik 

secara formil maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya 

penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Teristimewa untuk keluarga penulis, yaitu Ayahanda Syahrial, Amd Dan 

Ibunda Teti Ernita Hasibuan. Jasa ayahanda dan ibunda tidak bisa penulis 

lupakan dan tidak bisa terbalas oleh penulis. karena materi tidak akan 

membalas semua pengorbanan semua pengorbanan Ayahanda dan Ibunda. 

2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta 

jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menuntut ilmu di uin suska riau 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta 

para jajarannya yang telah mempermudah proses penyelsaian skripsi ini 

4. Ketua jurusan ilmu hukum, ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H., dan sekretaris 

jurusan, bapak Asril Sh., Shi .M.H, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah 

membantu dalam menyelasaikan skripsi ini. 

5. Bapak Dr Abu Samah MH yang telah memberikan bimbingan dan arahan dan 

kemudahan selama penulisan skripsi ini. 

6. Kepada bapak dan ibu Dosen Fakultas  Syariah Dan Hukum UIN SUSKA 

RIAU yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. 
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7. Ibu Nurhasanah Se, Selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan 

arahan dan nasehat selama penulis mengikuti masa perkuliahan sampai 

penulisan skripsi ini. 

8. Pimpinan Toko Indomaret beserta karyawan lain yang telah memberikan 

kesempatan melakukan penelitian. 

9. Bapak dan Ibu yang telah mengelola perpustakaan  UIN SUSKA RIAU yang 

telah meminjamkan buku dalam menyusun skripsi ini. 

10. Terimakasih penulis ucapapkan keseseorang yang sangat berpengaruh 

didalam hidup penulis, Desi Suari Anggraini Daulay A,Md Keb, yang telah 

memberikan semangat yang tiada tara. 

11. Terimakasih untuk teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2010 khususnya 

konsentrasi Hukum Bisnis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal 

shaleh di sisi Allah SWT, amin… 

 

Pekanbaru,  Mei 2017 
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