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KATA PENGANTAR

َّ ا لّرحمن الّرحیم بسم ا 
َّ ر ّب ا ْلعا لمْین و ا لّصال ة و ا لسّ  الما ْلحمد 

على أ ْشرف اْآلنبیا ء و ا لمر سلْین و علي أ لھ و ا لْصحبھ أ ْجمعْین أّما بْعد

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT; atas

rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini. Shalawat dan salam dipanjatkan kepada junjungan kita Nabiyullah

Muhammad saw, beserta keluarga-Nya, para sahabat-Nya, dan semoga sampai

kepada kita semua selaku umat-Nya yang mendapatkan syafaat-Nya, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Terimakasih kepada yang tercinta Ayah saya Aman Santoso (Alm) dan ibu

Hariyah serta kakak Udin Gunawan S yang telah membantu baik moril maupun

materil dengan iringan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih sedalam-

dalamnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi, yakni:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Ibu Prof. Dr. Faizah Binti Awad,

M.Pd yang telah menjadi Pimpinan di kampus tercinta saya dan selalu

memotivasi seluruh mahasiswa IAIN Kendari untuk terus maju mencapai

kesuksesan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari Bapak Dr. Rusdin

Muhalling, M.EI yang telah membina dan banyak membimbing sehingga

kami dapat menyelesaikan studi dengan baik.
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3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Nur Jannah, S.Kom, M.Pd yang

telah senantiasa memberi motivasi, nasehat serta saran kepada penulis.

4. Pembimbing I H. Muh. Turmudi, S.Ag, MM dan Pembimbing II Dra. Beti

Mulu, M.Pd.I yang telah bersedia membimbing dan sabar memberikan

masukan serta motivasi dan semangat kepada penulis untuk proses penulisan

tugas akhir ini.

5. Penguji I Sodiman, M.Ag dan Penguji II Akmal, ME yang telah bersedia

menguji dan sabar memberikan saran dan motivasi kepada penulis untuk

proses penulisan tugas akhir ini.

6. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang sudah memberikan penulis

kesempatan untuk meneliti diinstansi tersebut.

7. Bank Indonesia (BI), yang telah memberikan beasiswa kepada penulis

sehingga dapat membantu penulis untuk melanjutkan pendidikan hingga

tahap skripsi.

8. Sahabat-sahabat dari GenBI SULTRA yang telah memberikan dorongan

berupa motivasi kepada penulis dalam penyelesaian program studi S1.

9. Untuk yang khusus Hermawan yang telah senantiasa memberikan dukungan,

semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk sahabat saya Rusniyanti, Yustika Awaliyah, Salwati, Lilis Nurjannah,

Emma Wulandari. Beserta seluruh angkatan 2015 Program Studi Perbankan

Syariah yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta memberikan

bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk

kebersamaannya.
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Semoga Allah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan

segala kerendahan hati dan senantiasa mengharapkan Ridha-Nya karena hanya

kepada-Nya lah tempat kembalinya segala sesuatu, penulis terbuka untuk

menerima saran dan kritikan demi perbaikan ke arah yang lebih baik. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Kendari, 08 Juli 2019

Penulis,
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