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Allah

SubhanahuwaTa’ala yang selalu memberikan nikmat yang tak terhingga bagi
hambanya baik nikmat kesehatan, kekuatan dan nikmat iman, serta atas keridhaanNya jualah hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul
“Strategi Penyelesaian Pembiyaan Bermasalah Pada Produk Griya iB
Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari”.
Dialah Allah Allah SubhanahuwaTa’ala, Rabb yang Maha Pengasih lagi
tak pilih kasih, yang Maha Pemurah lagi tak berpura-pura, yang Maha pengampun
lagi Maha penyantun. Kepada-Nya segala makhluk berserah diri dan memohon
pertolongan dan karena nikmat hidayah-Nyalah kita masih bisa merasakan
indahnya Islam.
Dan tidak lupa Shalawat serta salam semoga senatiasa terlimpah atas diri
junjungan yang agung, sang manusia sempurna Rasulullah Muhammad
Shallallahu ‘alaihiwassalam beserta keluarga dan sahabatnya sebagai pembuka
jalan kebenaran menuju Yang Maha Benar, sebagai tauladan kehidupan bagi
seluruh manusia.
Dalam penulisan Hasil penelitian ini, kesulitan yang dihadapi peneliti baik
dari segi waktu, pikiran, tenaga maupun financial sangat terasa, namun penulis
yakin bahwa setiap kesabaran, serta ikhtiar yang harus dibarengi dengan kerja
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keras dan di iringi do’a yang ikhlas setiap kesulitan dapat teratasi.
Dengan segenap rasa, penulis menyampaikan terimakasih kepada sepasang
manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam bagi penulis,
yaitu kedua orang tuaku yang telah mendidik, mengasuh dan membesarkan
penulis dengan perjuangan dan jasa yang tak kenal lelah serta tak dapat penulis
balaskan denngan apapun.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih sedalamdalamnya kepada pihak-pihak yang telahmemberikan kontribusi, yakni:
1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Ibu Prof. Dr. Faizah
Binti Awad, M.Pd
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 Nur Jannah, S.Kom, M.Pd yang
telah senantiasa member motivasi, nasehat serta saran kepada penulis.

4.

Pembimbing I Dr. Husain Insawan, M.Ag. dan Pembimbing II Dra. Beti
Mulu, M.Pd.I yang telah bersedia membimbing dan sabar memberikan
masukan serta motivasi dan semangat kepada penulis untuk proses penulisan
tugas akhir ini.

5. Penguji I Sodiman, M.Ag dan Penguji II Akamal, ME yang telah bersedia
menguji dan sabar memberikan saran dan motivasi kepada penuli suntuk
proses penulisan tugas akhir ini.
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6. Saudara dan seluruh keluargaku, yang selalu member support terutama kedua
orang tua bapak dan ibu juga kakak saya Rahmawati, Uyun, Abdul, Hidayat
dalam berbagai keadaan, memberi motivasi, dan pelajaran-pelajaran berharga
bagi penulis.
7.

Teman–teman dekatku: Nadia, Risna Ningsi, Olma Santiani, Novianti Usu,
Masria, Mariama, Nurvianti, Rusnianti, Salwati, Diana Saputri, Yustika
awaliah, Muammar, Wahyu, terkhusus sahabatku Muslimah, Nurfia, Puput
Nobrianti, Salwati, Lailati, Rasni Ramli. Juga kepada kawanku: Syarir, Linda,
Inang, Basma, Irwan, Udin, Rahman, Fahmi serta banyak lagi yang tidak
dapat penulis sebutkan satu- persatu. Terimakasih sudah member dukungan
dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.
Dengan segala kerendahan hati dan senantiasa mengharapkan Ridha-Nya

karena hanya kepada-Nyalah tempat kembalinya segala sesuatu, penulis terbuka
untuk menerima saran dan kritikan demi perbaikan kearah yang lebih baik.
Semoga proposal ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Kendari, 19Agustus 2019
Penulis,

Lilis Nur Jannah
15050102054
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