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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

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

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 

Ta’ala  yang selalu memberikan nikmat yang tak terhingga bagi hambanya baik 

nikmat kesehatan, kekuatan dan nikmat iman, serta atas keridhaan-Nya jualah hingga 

penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang  berjudul  “Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah Terhadap Pendapatan Nasabah UMKM Studi Pada Bank BRI 

Syariah Cabang Kendari”. Sesuai dengan eksistensi penulis, maka apa yang 

tertuang dalam tulisan ini merupakan perwujudan dan upaya optimal yang telah 

dilakukan. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala yang 

dihadapi. Kemudian bila dalam pembahasan yang dijelaskan tentunya mungkin masih 

jauh dari kesempurnaan, maka kritikan dan saran sangat penulis harapkan dari semua 

pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penelitian ini. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih sedalam-

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

Kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Suriadin, Dan Ibu Malaerni 

yang telah merawat, mendidik dan menyekolahkan penulis hingga ke perguruan 

tinggi dan motivasi-motivasi yang diberikan kepada penulis. 
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memberi arahan sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Nurjannah S.Kom selaku ketua program studi Perbankan Syariah yang telah 

memberi arahan dan wejangan sehingga penulis dapat belajar dan menyelesaikan 

proposal ini dengan baik dan benar. 

4. Dr. Wahyudin Maguni SE, M.Si, sebagai pembimbing I yang telah membimbing 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. 

5. Akmal,ME sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. 

6. H. Muh. Turmudi, S.Ag,MM, sebagai penguji yang telah menguji penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

7. La Hadisi S.Ag.M.pd.I Sebagai penguji 2 yang telah menguji penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. Kepada teman-teman kelas saya, warga Perbankan Syariah angkatan 2015 kelas 

A yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi  ini dengan baik. 
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9. Kepada sahabat-sahabat saya Ainun Kurnianingsih, Novianti Agsa, Sitti 

Syarmilah, Mariama, Risna ningsih, Aguswari, Muhammad Khusnuzan, 

Muh.Alfarabi yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. 

10. Terkhusus kepada muh. Iqbal yang telah banyak membantu dan mendukung 

sehingga penulis dapat  menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

11. Seluruh staf perpustakaan IAIN Kendari yang telah menyediakan fasilitas berupa 

referensi terkait tema proposal. 

12. Seluruh Dosen Jurusan Perbankan syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan baik isi 

maupun susunannya. Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi 

para pembaca.   

Kendari,  16 Agustus 2019 

Penulis 
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