
 

 

vii 

 

KATA PENGANTAR 

ِحينهللاِبِْســــــــــــــــــِن ا ْحَوِي اارَّ الرَّ  

اْلُوْرَسِلْييَ  َّ ًْبِيَاِء  َ السَّالَُم َػلَى أَْشَرِف اْْل َّ الصَّالَةُ  َّ َػلَى ألَ اْلَحْوذُ هلل َرّبِ اْلؼَالَِوْيَي،  َّ  ،

ا بَْؼذُ  ْيِي، أَهَّ ِم الذِّ ْْ ْن بِإِْحَساٍى إِلَى يَ ُِ َهْي تَبِؼَ َّ  َِ أَْصَحابِ َّ  
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melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

hasil penelitian ini dengan judul “Penerapan Makktanni Galung Dalam Ekonomi 

Islam Di Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe”. Sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi 

Besar Muhammad saw sebagai rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang 

menegakkan ajaran Islam dan sampai saat ini masih diyakini sebagai agama 

rahmatan lilalamin. Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, peneliti 

menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada: kedua orang tua, Ayahanda 

Haeruddin dan  Ibunda Nurhana yang selalu memberi dukungan dan doa serta 

menjadi motivasi bagi penyelesaian hasil ini, selain itu penulis mengucapkan 

terima kasih yang tak terhingga pula kepada:  

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari., Prof.Dr.Faizah Binti 

Awad, M.Pd atas segala upaya yang telah diberikan kepada peneliti selama 
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3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Kendari., H. Muhammad 

Turmudi, S.Ag,MM, yang juga telah banyak memberi arahan petunjuk dan 

bimbingan.  

4. Pembimbing I dan pembimbing II , Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag dan Dr. 

Sulaemang L, M.Th.I, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu, 

memberikan bimbingan dan saran kepada peneliti demi perbaikan 

penelitian. 

5. Dewan penguji yang telah banyak memberikan konstribusi ilmiah 

sehingga dapat membuka cakrawala berpikir dalam menyelesaikan 

penelitian ini.  

6. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari yang 

selama ini telah banyak membantu dan melayani penulis selama menjalani 

kuliah hingga selesai. Terima Kasih atas bantuan dan informasi yang 

sangat bermanfaat bagi penulis. 

7. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh stafnya yang telah 

berkenan memberikan pelayanan kepada peneliti berupa buku-buku yang 

berkaitan dengan pembahasan kebutuhan peneliti dalam penyusunan 

Skripsi ini.  

8. Para dosen IAIN Kendari yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, 

yang telah banyak memberikan konstribusi ilmiah sehingga dapat 

membuka cakrawala berpikir peneliti. 
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Peneliti menyadari bahwa masih banyak pihak terkait yang ikut 

memberikan dukungan dalam penyelesaian hasil penelitian ini yang belum sempat 

peneliti sebutkan namanya satu-persatu. Oleh karenanya, peneliti hanya dapat 

mendoakan semoga Allah swt., memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga 

penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca, baik kaum intelektual, maupun 

masyarakat pada umumnya, terutama bagi para praktisi pendidikan. Aamiin  
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