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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan 

Skripsi ini dengan judul "AnalisisHukum Islam 

TerhadapPelaksanaanPembagianWarisDalamAdatMinangkabau."Shalawat 

dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat 

dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemui hambatan 

dan cobaan. Namun, Penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan 

tawakal. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini hanyalah setitik 

debu jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar. Namun dalam 

kapasitas Penulis yang terbatas, Skripsi ini rasanya sebuah pencapaian 

monumental yang membuat diri ini serasa besar. 

Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri dapat menyelesaikan Skripsi ini 

dengan bantuan banyak pihak yang telah berkontribusi langsung maupun tidak 

langsung. Penulis juga ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada 

para pihak yang telah membantu. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah 
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2. Bapak M. Roji Iskandar, Drs., M.Hselaku Ketua Program Studi Ahwal 

Al-Syakhsiyyah dan juga selaku dosen pembimbing yang memberikan 

arahan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. 

3. Bapak Amrullah Hayatudin, S.HI,. M.Ag. selaku Sekretaris Program 

Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah membrikan bantuan kepada 

penulis dalam hal prosedur penyusunan skripsi ini. 

4. BapakDr. Tamyiez Derry, Drs., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan 

arahan kepada Penulis. 

5. Bapak Dr. Ramdan Fawzi, S.Hi., M.Ag.selaku dosen yang telah 

membantu banyak kepada Penulis dalam hal materi dan sumber referensi 

dalam Skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah, terima kasih atas 

ilmu, bantuan dan bimbingannya dalam upaya membantu memperlancar 

penyelesaian Skripsi ini. 

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas pengorbanan dan cinta kasihnya baik 

berupa moril dan materil, serta doa yang tidak pernah putus untuk 

keberhasilan studi Penulis, Penulis Ucapkan terima Kasih. 

8. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi dorongan dan motivasi 

agar Penulis tetap semangat dalam menempuh Studi ini. 

9. Kepada DipoGusrionandayang senantiasa memberikan dorongan, arahan, 

motivasi dan semangat kepada Penulis. 
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10. Teman-teman angkatan 2011 Prodi Ahwal Al-syaksiyyah yang selalu 

memeberikan semangat dan dukungan sertamasukan kepada Penulis.  

Besar harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan Khazanah baru dalam dunia akademik. Sebagai manusia yang 

memiliki keterbatasan dan kekurangan, tentunya Skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu dengan tangan terbuka Penulis akan sangat 

berterima kasih apabila para pembaca memberikan kritik dan saran yang 

membangun demi kebaikan dan perbaikan. 
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