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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. WB 

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang 

telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis. Shalawat dan salam 

semoga tetap tercurah kepada panutan alam, Nabi akhir zaman yang telah 

menyampaikan risalah Allah kepada kita sekalian, Nabi Muhammad SAW. 

Berkat karunia Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul“ Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Asset di Bank 

Syariah Mandiri Cabang bandung” meskipun masih jauh dari kesempurnaan 

namun penulis berusaha semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini telah banyak 

memperoleh bantuan dari semua pihak yang telah membantu baik dalam bentuk 

fasilitas, motivasi, bimbingan, pengarahan dan lain-lain. Oleh karena itu, melalui 

skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa 

pihak, yaitu: 

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kasih sayangnya dalam setiap 

helai nafas yang kuhirup, yang selalu menuntunku pada kebaikan, yang 

tiada henti memberikan rahmatnya untuk penulis.  Serta Nabi Muhammad 

SAW, sebagai panutan dan pedoman dalam setiap hidupku. 

2. Untuk Orang tua Penulis tersayang. Untuk Ayahanda Sarbani dan Ibunda 

Erna tersayang atas semua pengorbanan, kasih sayang, dan Do’a nya untuk 

penulis selama ini. 
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3. Untuk adik-adikku tersayang, ‘Isyaturradhiah, Mutsaqqifatul Hasanah, dan 

Rodhwa Yumna Qonita yang telah memberikan semangat, dorongan, 

motivasi kepada penulis. 

4. Bapak Prof. DR. dr.M. Thaufiq Shiddiq Boesoirie, M.S.,Sp THT KL (K) 

selaku Rektor Universitas Islam Bandung. 

5. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag sebagai dosen pembimbing pertama yang 

telah membimbing dan memberikan ilmunya serta waktunya kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Nurdin,SE.,M.Si sebagai dosen pembimbing kedua yang telah 

memberikan ilmu dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Untuk seluruh Dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi 

yang telah memberikan ilmu kepada penulis. 

8. Untuk Pak Herman, Pak Dadang, Pak Hana, Pak Entis, Bu Nursaidah, Bu 

Soraya selaku Staff Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung yang 

telah membantu penulis dalam perkuliahan. 

9. Untuk Pak Jajang Romi mantan kasi Lab Syariah dan Ibu Eva Misfah 

selaku kasi Lab Syariah yang sekarang terima kasih atas semua 

kebaikannya yang telah memperbolehkan penulis menggunakan fasilitas 

untuk keperluan pendidikan penulis. 

10. Untuk Ibu Yurika selaku dosen Lab. DBMS, yang telah menjadi Bunda 

untuk para  Asdos nya. Serta Asdos-asdos Lab Syariah yang berjuang 

bersama untuk membagi ilmunya untuk adik tinggkat yang tersayang. 
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11. Untuk sahabat-sahabatku Anisa Rizki Dewanti, Milathi Mustaqqimah, Siti 

Rahmini Aziz Dahlan, Amila Qonitia, Fauziah Tresna Munggaran, Imas 

Siti Rachmawati, dan Pipit Suhaeni Semoga kebersamaan yang telah kita 

lewati bisa memberikan kenangan yang sangat indah hingga tidak bisa 

dilupakan. Dan juga teman-teman seperjuangan angkatan 2009.  

12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tak bisa kusebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Untuk itu, Penulis mengharapakan kritik dan saran untuk karya tulis 

ini. Penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya, dan 

bagi para pembaca pada umumnya. 

Akhiirulkalam penulis mengucapkan syukur atas semua nikmat dan kasih 

sayang yang selalu Allah SWT berikan kepada penulis dalam setiap helai nafas 

yang tak akan pernah bisa dihitung jumlahnya. Semoga Allah selalu membalas 

semua kebaikan dan senantiasa melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada 

kita semua. Amin yaa Rabbal Alamin. 

 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Bandung,02 Febuari 2015 

 

 

          Penulis 
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