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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi karena dengan 

rahmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur 

Rahman”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di 

Program Studi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Syariah. 

Adalah sangat tidak bijaksana apabila dalam kata pengantar ini penulis 

tidak menghaturkan kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak 

yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penilisan skripsi ini. Sebagai rasa 

hormat dan syukur yang tak terhingga, penulis haturkan terimakasih yang 

sedalam-dalamnya kepada Bapak H Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si dan Ibu N. 

Eva Fauziah, Dra., M.Ag yang telah memberikan bimbingan kepada penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

 Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga 

penulis sampaikan kepada yang terhormat : 

1. Kedua orang tua yang senantiasa dengan tulus selalu mendoakan, 

mendukung baik moril maupun materil, terimakasih karena selalu menjadi 

orangtua terbaik. You’re my everything  

2. Kakak yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada 

penulis. 

3. Bapak. H Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Syariah. 

4. Bapak Zaini Abdul Malik, s.Ag., MA selaku Wakil Dekan Fakultas 

Syariah dan selaku Dosen Wali daripada penulis yang selalu membimbing 

dan memberi semangat selama penulis menjadi mahasiswa. 
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5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum 

yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis. 

6. Rizka Mustika yang selalu membantu, mendoakan dan memberi semangat 

kepada penulis. 

7. Sahabat Terbaik Usis, Iqbal, Fati, Dio, Parto, Dede, Noey, Ama, Izey yang 

selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.  

8. Teman seperjuangan, angkatan 2009 Prodi Lembaga Keuangan dan 

Perbankan Syariah. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

membantu dan mendukung penulis selama menyusun skripsi ini. 

Akhiirul kalaam, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat baik untuk penulis sendiri maupun semua pihak yang membacanya.  

 

                                                                               Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung, 23 Juli 2014 
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