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KATA PENGANTAR 

 بسم ا َّلله ا لّرحمن الّرحيم

 ا ْلحمد َّلله ر ّب ا ْلعا لمْين و ا لّصال ة و ا لّسالم

ا لمر سلْين و علي أ له و ا لْصحبه أ ْجمعْين أّما بْعدعلى أ ْشرف اآْلنبيا ء و   

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT; atas 

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

penelitian 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 hasil penelitian 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.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih sedalam-

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

1. Teristimewa kepada Ibu saya Jumianti Yacub, S.Pd.I dan Ayah tiri saya 

Asrun yang sudah saya anggap sebagai Ayah kandung saya sendiri yang telah 

membantu dalam memberikan saya bimbingan, motivasi maupun materil 

dengan iringan doanya sehingga dapat menyelesaikan studi penulis. 

2. Kepada Paman saya Suardi, M.Pd dan Tante saya Kusmiranti, S.K.M yang 

telah saya anggap sebagai orang tua kedua saya yang telah banyak membantu 

dalam bimbingan dan materil untuk menyelesaikan studi penulis. 

3. Kepada Ibu Rektor IAIN Kendari, Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd yang 

telah memberikan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung 

kebijakan studi penulis. 

4. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, DR. 

H. Rusdin Muhaling, M.EI beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan 

dukungan serta kebijakan dalam penyelesaian studi penulis. 

5. Kepada Bapak Dr. Husain Insawan, M.Ag dan Bapak Sodiman, M.Ag 

sebagai dosen pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan 

bimbingan dalam peneyelesaian studi penulis. 
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