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         KA TA PENGANTAR  
 
 
 
 

Assalammualaikum Wr. Wb, 
 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.. 
 
 

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas 

pertolongan  serta  rahmat  hidayah-Nya-lah  penulis  dapat  menyelesaikan  

skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH 

KOPERASI INSAN MANDIRI TERHADAP PROFITABILITAS USAHA 

ANGGOTA PERIODE TAHUN 2015”, (Studi Analisis terhadap Anggota 

Koperasi Insan Mandiri). 

ini merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan di 

Program Strata-1 Program Studi Keuangan Perbankan Syariah Fakultas 

Syari’ah Universitas Islam Bandung. Dalam penulisan skripsi ini terdapat 

kesulitan dan hambatan yang ditemui oleh penulis karena dinamika kesibukan 

pada dunia pekerjaan, serta tingkat pengetahuan, wawasan  dan  kemampuan   

yang  dimiliki  penulis, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik 

dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga telah mendapat bantuan 

baik moril maupun material dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 

penulis dengan hati yang tulus ingin mengucapkan terimakasih setinggi-

tingginya kepada Almarhum Ayahanda, Ibunda, dan adinda yang telah 

memberikan  do’a nya, dorongan dan mencurahkan kasih sayang dan 

perhatian yang tak ternilai harganya juga untuk istri shalihah tercinta, dan 

putra putri penulis terimakasih atas bantuan dan dukungannya. 

 
Pada  kesempatan  ini  penulis  ingin mengucapkan beribu terima kasih  

kepada mereka yang telah berjasa antara lain: 
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1. Almarhum Ayah dan Mamah tercinta untuk segala kasih sayang, pengertian, 

nasehat serta do’a dan restu yang telah diberikan. 

2. Adiku tersayang Fitri Muniro, SH. yang menjadi pendorong dalam penyelesaian 

skripsi yang luar biasa ini. Semoga Allah selalu melindunginya, Aamin. 

3. Kepada  Bapak Prof. DR. d r . M . T h a u f i q  S i d d i q  B o e s o i r i e ,  

M . S . ,  S p . T H T  K L ,   selaku  Rektor  Universitas  Islam Bandung. 

4. Bapak H. Asep Ramdhan Hidayat, Drs., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Syariah 

Universitas Islam Bandung. 

5. Ibu  Neneng  Nurhasanah,  Dra.,  M. Hum.  Selaku  Ketua Program Studi (Prodi) 

yang telah memberikan banyak nasihat dan pengarahan kepada penulis. 

6. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan tanpa kenal henti kepada penulis. 

7. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan tulus kepada penulis. 

8. Ibu Titin Suprihatin Dra., MH. yang banyak membantu penulis selama 

perkuliahan dan menyusun skripsi ini. 

9. Seluruh dosen, fungsional, dan karyawan Fakultas Syariah 2015 yang telah 

memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan kegiatan skripsi 

ini, Ibu Nursidah, Pak Dadang, Pak Herman, Ibu Ifa, Ibu Eva, Bang Yunus, Pak 

Sandi, Pak Nendi, dan lainnya. 

10. Kepada Istri penulis tercinta, melati cinta kasih sayang penulis, penyejuk mata 

dan sumber rasa rindu.. yayang beb; misis echie terima kasih karya ini tuntas, 

kepada  teteh haura shalihah, akang humam sang professor, abang hanan sang 

pemimpin ummat sebagai sumber inspirasi penulis, Alhamdulillah. 

11. Seluruh  staf  karyawan  Koperasi Insan Mandiri telah memberikan kesempatan 

kepada penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan, Pak Sofyan Hadi 

sembakonya gaul, Ibu Virsa campur-campur semua ada disini.. kapan camping? 

Yuk mari!!, Ibu Yunyun.. the next leader keuangan, ayo kamu bisa!!, Ceu Hetty 

sang mediator; masih padat jadwal ceu.. luangkan sejenak utk istirahat, Pak Ryan 

sang master.. bapak multi-talenta; iron stock bagi insan mandiri, Pak Faqih sang 
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marketing, Pak Andri.. kamu keren deh, cepet nikah ya.. Kepada Jajaran 

Pengurus dan Pengawas Koperasi Insan Mandiri penulis haturkan terima kasih 

atas kesediaannya untuk memperkenankan penulis melakukan kegiatan penilitian 

skripsi ini, semoga koperasi Insan Mandiri semakin besar, berkah dan sejahtera.   

12. Kepada Team Juang; Sang Jenderal Bapak Virta; terima kasih banyak untuk 

waktu, keringat dan materi yang tercurah sebagai pendidikan penting bagi penulis, 

semoga Allah senantiasa menjaga urusan dan kesehatan Bapak dan Keluarga; 

Hidup ini pahit, yang enak itu cilok disanguan.. filosofi hidup yang luar biasa 

tentang ketegaran, kesederhanaan bahagia dan tekad terbaik yang mengiringi 

langkah kaki hidup penulis, kepada Pak Chandra – The Professional, yang telah 

banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis, padanya penulis 

banyak belajar seni bekerja dalam sebuah super team, nuhun brad!!, dan semoga 

team ini menjadi canvas sejarah nan gemilang dan karya terbaik dalam kehidupan 

kita yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya.  
 

13. Anak-anak BEMF, DAMF Fakultas Syariah serta Anak-anak Lembaga Dakwah 

Kampus PH PPKM Al-Asy’ari, BOMPAI Unisba terima kasih atas bantuannya 

selama ini, Organisasi menjadi lipatan sejarah hidup bagi penulis yang 

memberikan kedewasaan dan kebijaksanaan, di kampus ini penulis juga 

mendapatkan kuliah ber-organisasi yang luar biasa.. sampai pada masanya 

penulis harus kembali lagi membangun kampus ini, Insya Allah. 

14. Dan   pihak   lain   yang   tidak   dapat   penulis   sebutkan   satu   persatu,   

penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dalam penulisan skripsi ini. 
 

 

Akhirnya  penulis  mengharapkan  semoga  penyusunan  skripsi  ini  

dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.  

 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 
 

Bandung,  16 Desember 2015 
 
 
 
 
 
 

        Penulis 
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