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KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim……

Puji dan Syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah

memberikan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan

kepada pahlawan revolusi Islam Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga, sahabat,

dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah yang tiada tara penulis ucapkan kepada Allah SWT

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan

Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan di Indonesia”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat

memperoleh gelar sarjana syari’ah bagi mahasiswa program S1 pada program

studi Keuangan dan Perbankan Syari’ah Universitas Islam Bandung. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi

kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga

pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa

hormat mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun

tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai, terutama

kepada:
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1. Bapak Prof.Dr.dr.M. Taufiq S. Boesoirie,M.S.Sp.THT-KL(K), selaku

Rektor Universitas Islam Bandung.

2. Bapak H.Asep Ramdan Hidayat,Drs.,M.si, selaku Dekan Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Bandung

3. Ibu Neneng Nurhasanah Dra.,M.si, selaku Ketua Jurusan Keuangan dan

Perbankan Syari’ah Universitas Islam Bandung

4. Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag.,MA. Dan Ibu Hj. Nunung Nurhayati, SE.,

Ak.,Msi, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan

kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam

penyusunan ini.

5. Bapak/Ibu dosen dan staf di lingkungan Fakultas Syari’ah, khususnya

Program studi Keuangan dan Perbankan Syari’ah yang telah banyak

membantu kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.

6. Teristimewa kepada Orang Tua penulis ayahanda H. K.E.Aminullah, Drs

dan ibunda Ani Rohmaniah, Dra, yang selalu mendo’akan, memberikan

motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi, kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada saudara saya, Zaky Ahmad Zulfikri, S.Pdi (A’Uki),

Gigin Ginayanti, S.Pd, Zein Akbar Mubarok, S.E (A’Zein), dan Novi

Midangiangseni, S.Ked juga Tisha Dzakiyya Sakhi yang selalu memberikan

motivasi, dan dukungan moril serta doa demi terselesainya skripsi ini.
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8. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang ada di Cianjur dan Karawang

atas do’a dan dukungannya baik dari segi moril dan materil.

9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia keuangan.

Bandung, Agustus 2014

Zahara Amalia Ginanjar
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