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KATA PENGANTAR 

 بسم ا َّلله ا لّرحمن الّرحيم 

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

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

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah swt; atas 

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

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 proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

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

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

Dengan segenap rasa, penulis menyampaikan terima kasih kepada 

sepasang manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bagi 

penulis, yaitu Ayahanda DG. Amin  dan Ibunda Siti Rahmatia  yang telah 

mendidik, mengasuh dan membesarkan penulis dengan perjuangan dan jasa yang 

tak kenal  lelah serta tak dapat  penulis balaskan dengan apapun. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih sedalam-

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

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri 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 
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2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari Bapak Dr.H. 

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

sehingga kami dapat menyelesaikan studi dengan baik.. 

3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Ibu Nurjannah, S.Kom, M.Pd yang 

telah senantiasa memberi motivasi, nasehat serta saran kepada penulis. 

4. Pembimbing I Dr. Wahyuddin Maguni SE, M.Si, dan Pembimbing II Dr 

Sulaemang L M.Th.I yang telah bersedia membimbing dan sabar memberikan 

masukan serta motivasi dan semangat kepada penulis untuk proses penulisan 

tugas akhir ini. 

5. Bapak H. Muh.Turmudi , S.Ag, MM sebagai penguji yang telah menguji 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. 

6. Ibu Nurjannah, S.Kom, M.Pd sebagai penguji yang telah menguji penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil ini dengan baik. 

7. Kepala perpustakaan IAIN Kendari yang telah menyediakan fasilitas berupa 

referensi terkait tema skripsi ini  

8. Bapak dan ibu dosen yang sudah memberikan ilmunya kepada saya sehingga 

saya sampai saat ini. 

9. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah melayani setiap 

keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Saudara saya Muh. Sahir, Jumardi, Muh. Yusuf Afriyansyah, Muh. Akbar 

,Muh Adnan dan saudari saya Mardiana, Fitriani, Sri Rahayu, Sitti Aisyah, 

Suci Ramadani dan Siti Nur Hayati yang telah memberikan doa dan 

dukungan sehingga semakin semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 
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11. Sahabat-sahabat saya Novianti Agsa, Siti Syarmila, Isra Suriani , Ainun 

Kurnia Ningsih, Salwati, Risna Ningsih, Alfarabi, Aguswari,Muh Husnuzan 

serta banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu. Terima 

kasih sudah memberi dukungan dan bantuan yang sangat berharga bagi 

penulis.  

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  19 September  2019  

    Penulis  

     

 

    Mariama  

 

 

 

 

 


