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KATA PENGANTAR

ٍد ، َوَعلَى  الَةُ َوالسَّالَُم َعلَى أَْشَرِف اْلُمْرَسلِْیَن، َسیِِّدنَا ُمَحمَّ َربِّ اْلَعالَِمْیَن، َوالصَّ آلِِھ اْلَحْمُد 
ا بَْعدُ  َواَْصْحابِِھ اَْجَمِعْیَن, أَمَّ

Alhamdulilllah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.

Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada segenap

hamba-hamba-Nya yang beriman. Atas perkenan dan petunjuk-Nya sehingga

penulisan skripsi ini dapat terwujud apa adanya. Shalawat dan taslim semoga

senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., karena

bimbingannyalah kepada manusia sehingga dapat mencapai jalan yang lurus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari

berbagai pihak maka sepatutnya penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada:

1. Yang tercinta kepada ayahanda Abd. Kadir dan Ibunda Murnati dengan segala

pengorbanan, inspirasi dan doanya untuk penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Bone.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. Rektor IAIN Bone, Bapak Dr.

Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI.

Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurrahman, M. Ag. Wakil Rektor III

yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan
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kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khusunya di lingkungan Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

3. Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI. Ketua Fakultas Syariah dan Hukum

Islam IAIN Bone, dan Bapak Drs. H. Ruslan Daeng Materu, M.Ag. Wakil

Ketua Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya

yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan

studi Hukum Keluarga Islam.

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Dra. Hasma., M.HI, yang

telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.

5. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si Kepala perpustakaan dan seluruh

pegawai perpustakaan yang telah memberikan bantuan dan pelayanan

peminjaman buku dan literatur sebagai referensi yang terkait dengan skripsi

ini.

6. Bapak  Drs. Husaini, M.SI pembimbing I, dan Ibu Samsidar S.AG., M.HI

pembimbing II atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga

kesediaan dan ketulusannya dalam memberikan sumbangsih ilmunya baik

dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada

penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di

sisiNya. Amiin.
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7. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak

meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing dalam menuntut ilmu,

sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.

8. Bapak A. Herman Sampara, S.H., MH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta stafnya yang telah menerbitkan surat

izin penelitian kepada penulis.

9. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya

yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang

dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.

10. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga

Islam, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok dua yang telah

memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama

di bangku perkuliahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada saudara Irfan, S.H, Ferdi Lesmana, S.H, Ahmad Jayadi, S.H yang

telah membantu dan memberikan semangat setiap bantuan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan motivasi.
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Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis memohon balasan yang setimpal

kiranya penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya dan berguna bagi

perkembangan khasanah ilmu pengetahuan nusa dan bangsa.

Watampone, 22 Juni 2022
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