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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr, Wb  

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah 

(skripsi) ini sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis. Shalawat dan salam 

penulis kirimkan kepada kekasih Allah, Muhammad SAW yang telah bersusah payah 

dengan gigihnya mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah dan 

keterbelakangan, sehingga menjadi umat yang berpendidikan serta penuh dengan 

perubahan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat 

kesalahan dan kekurangan baik dari segi penulisan, segi bahasa dan lain sebagainya, 

untuk itu penulis mengucapkan mohon maaf dan ucapan terimakasih kepada orang-

orang yang ada di sekeliling penulis, karena telah sabar dan membantu penulis dalam 

menyumbangkan tenaga, Fikiran, dalam memecahkan masalah sehingga skripsi ini 

menjadi selesai dengan judul: JENIS-JENIS SAYURAN DALAM AL-QUR’AN ( 

STUDI ANALISIS TERHADAP MANFAAT SAYUR-SAYURAN (SERAT) BAGI 

KESEHATAN ).  

Kepada  Ibunda tersayang “ Nurhasanah” karena usaha, didikan dan 

do’anyalah penulis bisa menyelesaikan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, 

kemudian penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Kepada orang tua penulis, ibunda tercinta ( Almh. Nurhasanah ) dan ayahanda ( 

Hasan Nusi ), kakak ( Harmiati, Jawanis ), abang ( Zakirman, Imam Marzuki ), 

adek ( Muhammad Badriman ) dan keponakan tercinta ( Muhammad Radit 

Pratama, Nelvia Zahra, Muhammad Nabil, Resti Riyani, Tri Nadila, Nafisyah El 

Azizah ), serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan do’a dan 

dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

2. Begitu juga penulis ucapkan terima kasih kepada paman Syahrial, S. Pdi, dan 

paman Almizan, dan kepada teman-teman kos penulis ucapkan terima kasih telah 

memberi do’a dan dukungannya. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negri 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 
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4. Ibu Dr. Wilaela, M.Ag selaku dekan, bapak Dr. Khairunnas Jamal selaku WD 

I,beserta jajaran akademik fakultas ushuluddin yang memberi kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Dr, Afrizal Nur. selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadits Ushuluddin dan 

Sekretaris Jurusan Ibu Jani, S.TH,I, M.Ag yang telah memberikan nasehat serta 

motivasi yang begitu berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini, serta kepada semua Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Ilmu Aqidah 

yang telah dengan penuh keikhlasan memperkenalkan sekaligus mengajarkan 

penulis untuk mengenal ilmu-ilmu ke-ushuluddin-an. 

6. Bapak Dr. H. Masyhuri Putra, Lc, M. Ag selaku pembimbing  I dan Bapak 

Muhammad Yasir, MA selaku pembimbing II  

7. Seluruh pegawai Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

8. Kepada guru-guru dan  dosen, akademik, kabag. 

9. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman se-angkatan maupun senior 

dan junior yang juga telah memberikan kontribusi pemikiran maupun motivasi 

moril sewaktu penulis mengerjakan skripsi. 

10. Semua teman- teman Fakultas Ushuluddin. 

 

Kepada semua pihak yang telah membantu dan menyumbangkan fikirannya 

yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kepada Allah SWT penulis 

mengenadahkan tangan, berharap keridho’an seraya memohon ampunan, semoga 

yang telah dilakukan dalam proses penulisan ini diterima sebagai amal kebaikan dan 

bermamfaat bagi semua. Semoga skripsi ini menjadi salah satu mata rantai 

perjalanan intelektual dan spritual penulis dan menjadi sebuah kontribusi positif  

dalam menorehkan tinta keilmuan sebagai mana yang telah disuruhkan Allah SWT 

Kepada Manusia. Amin. 

 

Pekanbaru, 22 Maret 2017 

Penulis, 
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