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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

رب  العالمــیـن ـیّـدنا  محـمـد  سوالصـالة  والســالم  على  اشـرف اال نــبـیـاء  والمرسـلـیـن  ,الحـمد

وعـلى الھ  وصـحـبـھ  اجـمـعـیـن.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada

baginda Rasul Muhammad SAW, yang telah membawa risalah yang akan

menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya

itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini

selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada

khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan

ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Abdul Nasir dan

ibunda Sitti Rohani yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang

serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., Rektor Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor

II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr.

H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas

mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.
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3. Dr. A. Sugirman S.H., M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para staffnya, yang

selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi

pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga

Islam (HKI).

4. Ibu Dra. Hasma, M.HI ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

dan Ilmiati, S.Ag., M.H. penasehat akademik penulis yang telah

memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah

mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi

penulis.

5. Dr. H. Muhammad Hasbi. M.Ag Pembimbing I dan Bapak Drs. Husaini,

M.SI pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-

petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan

lancar. Dr. Asni Zubair, S.AG., M.HI. penguji I dan Mustafa, S.Sy., M.H

penguji II dengan rela meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum, M.Si. Kepala Perpustakaan IAIN Bone

dan seluruh staff perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu

penulis dalam pengadaan buku-buku literature yang berkaitan dengan

skripsi penulis.

7. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam

mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) yang telah

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan

mahasiswa serta teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai

Fakultas, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam 2017 yang

senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga

penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi

ini.
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8. Kepada saudara Ilham yang telah memberi dukungan dan motivasi serta

membantu penulis dalam menyelesaikan segala hambatan- hambatan yang

penulis terima dalam proses pembuatan skripsi ini.

9. Kepada Saudari Nur Fauziah Ramadhani, Sulviana, Amelia, Astina Yusuf,

Sugiarti yang telah memberi dukungan dan motivasi serta membantu

penulis dalam menyelesaikan segala hambatan- hambatan yang penulis

terima dalam proses pembuatan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya kepada kita semua, Amiin

Watampone, 03 Juli 2021 M
23 Dzulqa’dah 1442 H
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