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KATA PENGANTAR 

 بسن هللا الرحمن الرحين

 الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم

 أما بعد. على أشرف األنبياء و المرسلين و على آله و أصحابه أجمعين

Segala puji hanya milik Allah Tuhan sang pencipta alam semesta, manusia dan 

kehidupan yang mengatur seluruh perjalanan kehidupan manusia dari lahir sampai 

kembali keharibaan-Nya, shalawat serta salam kepada Nabiyullah Muhammad SAW, 

Rasulullah tauladan umat yang telah mengantarkan cahaya kebenaran untuk dijadikan 

petunjuk bagi seluruh umat manusia, semoga kita termasuk bagian dari orang-orang 

yang teguh menjalankan risalahnya.    

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak 

yang telah memberikan dukungan serta bantuan, maka sepantasnya penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada 

Ayahanda Sarim dan Ibunda Jamoah tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya 

tiada henti, dan pengorbanannya tak terhingga bagi penulis. Selanjutnya penulis 

menyampaikan terima kasih secara berturut kepada: 

1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan 

dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi 

penulis. 

2. Ibu Dra. Beti Mulu, M.Pd.I Dekan Fakultas Ekonomi yang telah menerima penulis   

sebagai mahasiswa yang menyelesaikan  studi di FEBI IAIN Kendari.  
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3. Dosen pembimbing penulis, Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI.  dan H. AlfianToar, SP, 

MM. yang tak pernah bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk dan bimbingan  

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh stafnya yang telah berkenaan 

memberikan pelayanan kepada penulis berupa buku-buku yang berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini . 

5. Kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ramah dan cekatan 

dalam melayani setiap keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Istriku tercinta Ardillah Hadaddo, S.Pd. terima kasih atas Do’a dan dukungan yang 

diberikan kepada Penulis. 

Semoga Allah Subhanahu Wata`ala membalas budi baik dari semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga skripsi  ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

                                                                              1 Oktober 2017 
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