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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaran-Nya segala puji syukur hanya tercurahkan pada-Nya yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan 

ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun belum mencapai sebuah 

kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat. 

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan 

beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi 

seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. 

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan 

Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul “STUDI KOMPARASI 

PENDAPAT IMAM AL-HARAMAIN DAN IBNU HAZM TENTANG HAK 

WARIS BAGI PEMBUNUH”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Shobirin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan 

arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. DR. H. Yasin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Hj. Azizah, S.Ag., MM, selaku Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sampai penulis 

dapat merampungkan pendidikan.  

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah membantu, baik moril maupun materil dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7. Teman-temanku tercinta yang mendukungku dengan memberikan bantuan 

baik materil maupun moril. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Maka dari itu, kritik konstruktif 

dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

penulis berharap sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, juga 

diharapkan ada manfaatnya.  

 

    Kudus, 27 Januari 2016 

        Penulis 

 

 

 

        Moh Arifudin 
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