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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta dan yang telah

begitu banyak memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya. Rangkaian kata syukur

tak akan pernah cukup menggambarkan rasa terima kasih penulis pada Allah

SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “TINJAUAN

FIQIH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PELELANGAN

BARANG JAMINAN GADAI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM

(AR RAHN UNIT USAHA MIKRO) PADA PEGADAIAN SYARIAH

CABANG CIJERAH KOTA BANDUNG".

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkepada Rasulullah

Muhammad SAW sebagai tauladan terbaik, keluarga, sahabat serta pengikutnya

yang telah merubah jaman jahiliyah menjadi jaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Semoga kita mendapat safa’atnya dihari yang pasti dan dinanti.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh

banyak bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis, baik berupa

fasilitas, dorongan, bimbingan, koreksian dan pengarahan. Untuk itu tiada

dambaan yang menjadi tujuan, hanya ridho Allah SWT yng menjadi harapan,

serta tiada kata yang diucapkan hanya terima kasih sedalam-dalamnya, terutama

kepada yang terhormat:
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1.Mamah dan Papah yang selalu memberikan yang terbaik hingga takada yang tak

berarti, atas semua yang telah diajarkan mereka, do’a srta dorongannya yang tak

pernah putus. Dan yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil

kepada penulis agar selalu semangat menyelesaikan laporan ini.

2.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.
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9.Segenap karyawan Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota

Bandungyang telah memberikan izin dan bimbingannya selama penulis

melakukan penelitian.

10.Sahabatku Hani, terimakasih atas do’a dan dukungannya serta canda tawa

selama ini, kalian sahabat terbaik. Sukses selalu untuk kita semua.

11.Teman-teman, sahabat-sahabat penulis umumnya dan angkatan 2011 Fakultas

Syari’ah Universitas Islam Bandung khususnya yang tidak bisa disebutkan satu

persatu kekompakan dan dukungan selama 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, 23 Februari 2016

Penulis
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