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HALAMAN MOTTO 

 

“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang” 

(Albert Einstein) 

  



KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِٰن الرَّحيمِ 

Alhamdulillahi Rabbila ‘alamin, segala puja dan puji syukur atas kehadiratAllah swt, 

yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat 

kesehatan jiwa dan rohani serta kenikmatan lain yang tak terhingga lainnya. Dan tak lupa pula 

salam dan salawat kita senandungkan kepada 

Nabi Muhammad saw, keluarga beserta para sahabat-Nya. Nabi yang telah mengeluarkan 

kita semua dari lembah kegelapan kepada lembah yang terang benderang dari alam kebodohan 

menuju alam keingintahuan. Atas ridha-Nya, doa 

dan usaha yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan 

Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan,terutama 

disebabkan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Tanpa adanyadorongan dan 

bimbingan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapatterselesaikan. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapanterima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada: 

1. Ir. H. Prabowo Setyawan. MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

2. Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya. 

3. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. selaku ketua Prodi Akhawal syahsiyyah 

Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Sultan Agung Semarang. 



4. H. Tali Tulab., S.Ag., M.S.I., selaku wali dosen yang selalu membimbing saya selama 

perkuliahan. 

5. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A., selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan 

waktu tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan skripsi ini. 

6. Segenap Dosen jurusan Syari’ah yang telah membimbing penulis selama masa 

perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

7. Perempuan yang akan selalu saya hormati. Ibu tercinta yang telah mencurahkan do’a, 

peluh dan kasih sayang untuk tercapainya cita-cita anakmu ini. Semoga anakmu ini dapat 

berbakti kepadamu dan menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan 

negara. Sekali lagi rasa hormat aku haturkan kepadamu ibu yang telah mengajarkanku 

sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan dalam kesederhanaan. 

8. Laki-laki yang akan selalu saya hormati dan yang akan selalu menjadi panutanku. Ayah 

tercinta yang telah mencurahkan do’a, tenaga dan kasih sayang untuk tercapainya cita-

cita anakmu ini. Semoga lelahmu diridhoi oleh Allah SWT. 

9. Seluruh keluarga besar. Terutama kakak dan adikku.  

10. Driver GO-JEK Semarang yang tidak bisa saya sebut satu per satu 

11. Sahabat “TERLANTAR”. (Arif, Jamal, Suci, Idhom) yang memberi semangat dan 

dukungan baik pada dunia perkuliahan maupun pada kehidupan sehari-hari. 

12. Teman-teman Syari’ah 2014. Terima kasih atas kerjasama dam kekompakan yang 

diberikan selama menjalani perkuliahan. 

13. Seluruh anggota BEM Fakultas Agama Islam. 

14. Seluruh Anggota BEM PT UNISSULA. 

15. Seluruh anggota BEM-BEM Fakultas yang mengenal saya. 



16. Sahabat-sahabat UKM UNISSULA.  

17. Senior maupun Junior saya baik di lingkungan fakultas maupun lingkungan universitas. 

18. Jajaran BKA UNISSULA. 

19. Seluruh teman dan sahabat yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. 

 

 

Semarang, 19 September 2018 

 

 

Miftakhuddin Zulfa Arsyadani 

 


