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KATA PENGANTAR



Alhamdulillahi Rabb al Alamin, Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa

asyhadu anna Muhammadan abduhu warosuluhu. Shalawat serta salam semoga

selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga,

sahabat dan ummatnya yang senantiasa istiqomah dijalannya.

Alhamdulillah, rasa syukur tidak henti-hentinya lisan ini bertasbih memuji

Allah SWT, atas rahmat, ridho, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul : “TINJAUAN IMAM ABU HANIFAH

TERHADAP PRAKTEK HYBRID CONTRACT DALAM PRODUK

PEMBIAYAAN UMRAH DI BSM KCP KOPO”.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai

pihak, karena penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan

pengalaman penulis. Namun penulis berharap bahwa skripsi ini bisa memberikan

manfaat dikemudian hari, bagi penulis khususya dan bagi pembaca pada

umumnya.

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan jazakumullah khairan jaza

(semoga Allah memberikan ganjaran dengan sebaik-baiknya ganjaran) kepada:

1. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan yang terbaik hingga tak ada yang

tak berarti, atas semua yang telah diajarkan mereka, do’a serta
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dorongannya yang tak pernah putus. Dan yang selalu memberikan

dukungan baik moril maupun materil kepada penulis agar selalu semangat

menyelesaikan laporan ini.

2. Adik ku tercinta dan seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas kasih

sayang yang diberikan serta dorongan semangat yang tiada henti.

3. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, M.S., Sp.THT-KL (K).,

selaku Rektor Universitas Islam Bandung.

4. Bapak H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.si., selaku Dekan Fakultas

Syari’ah Universitas Islam Bandung.

5. Ibu Neneng Nurhasanah, Dra., M. Hum., selaku Ketua Program Studi

Keuangan Perbankan Syari’ah Universitas Islam Bandung

6. Bapak M. Roji Iskandar, Drs., M.H. selaku Pembimbing I yang telah

banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan

pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syari’ah dan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Bandung yang telah memberikanilmu pengetahuannya

kepada penulis.

9. Segenap karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Kopo yang telah

memberikan izin dan bimbingannya selama penulis melakukan penelitian.

repository.unisba.ac.id



viii

10. Kang Hendi selaku staff di BSM KCP Kopo sekaligus kakak Alumni yang

ikhlas membantu penulis dalam memperoleh data-data, semoga amal

kakak dapat balasan yang terbaik dari Allah swt.

11. Sahabatku Aldi, Akbar, Rehan, Septian, Abdurrahman, Munzhir, Hari,

Aden, Anshar, Farhan dan Rommy (KOSET) terimakasih atas do’a dan

dukungannya serta canda tawa selama ini, kalian sahabat terbaik. Serta

teman-teman angkatan 2011 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung,

sukses selalu untuk kalian.

12. Della Putriani wanita spesial yang selalu memberikan dukungan tanpa

henti sehingga penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skiripsi ini.

13. Kang Agung Meisalucky, SHI., dan Kang Thesar Achmad, S.Sy. kakak

alumni yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis

sehingga penulis selalu mempunyai semangat yang besar dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul Kalam, penulis sekali lagi mengucapkan syyukur atas nikmat,

rahmat, dan hidayah-Nya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan

senantiasa melimpahkan-Nya kepada kita semua. Amin Yaa Rabbal’Alamiin.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Bandung, 9 Februari 2016

Penulis
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