
 

KATA PENGANTAR 

 

 ميحرلانمحرلاهللامسب

 فرشاىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلابر هلل دمحلا

 نيعمجا هباحصاو هلاىلعو نيلسرملاو ءايبنألا

 

Ucapan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang dengan limpahan serta 

hidayah-Nya telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan 

proposal yang berjudul: “Analisis Bagi Hasil Pada Sistim Pertanian Dalam Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe)”. 

Penulis sangat berterima kasih kepada Ayahanda tercinta dan ibunda tersayang, yang 

telah melahirkan, mendidik dan mengasuh dengan penuh kasih sayang serta pengorbanannya 

baik moril dan materil dengan iringan do’anya sehingga penulis dapat studi di Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari.  

Penulis menyadari bahwa keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan, telah menjauhkan 

proposal ini dari kesempurnaan. Untuk itu sumbang saran serta kritik yang sifatnya konstruktif 

dari para pembaca senantiasa penulis harapkan. Penulis sangat mengharapkan dan menaruh 

hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan proposal ini, maka 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang 

terhormat: 

1. Dr. H. Nur Alim, M.Pd, selaku Rektor  IAIN Kendari, yang telah mencurahkan tenaga dan 

pikiran dalam menjalankan amanahnya untuk membina Perguruan Tinggi Islam Negeri ini, 

Semoga Allah SWT Melipat gandakan pahalanya. 

2. Dra. Beti Mulu, M.Pd, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, yang telah 

membina dan banyak membimbing  sehingga kami dapat menyelesaikan studi dengan baik. 



 

3. Dr. Husain Insawan, Mag, dan Sodiman, M.Ag sebagai Pembimbing I dan pembimbing II, 

yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan proposal ini sehingga 

dapat terselesaikan. 

4. Raehang, M.Pd.I selaku Kepala Perpustakaan IAIN, yang telah banyak menyediakan dan 

memberikan kemudahan dalam hal peminjaman buku-buku referensi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi dan penulisan proposal ini dengan baik. 

5. Sahabat-sahabatku mahasiswa IAIN Kendari yang tidak bisa disebut satu persatu telah 

banyak membantu penulis dalam penyusunan proposal ini. 

Dengan segala do’a dan mengharap ridha-Nya, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat 

bagi diri dan orang lain. Amin... 

Kendari, 02 November 2017 

Penulis, 

 

 

 

 

Sinta Misa  

NIM. 11020103023 
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