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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb 

           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 

Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem 

Marketing (MLM) Di PT. MPM Cabang Bandung.” 

          Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasullulah 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 banyak 

memperoleh banyak bantuan dari semua pihak yang telah sudi kiranya membantu 

penulis,baik berupa fasilitas,dorongan,bimbingan,koreksian,dan pengarahan. 

Untuk itu tiada dambaan yang menjadi tujuan,hanya ridho Allah SWT yang 

menjadi harapan,serta tiada kata yang diucapkan hanya terima kasih sedalam-

sedalamnya,terutama kepada yang terhormat : 

1. Kedua orang tua tercinta,yang tidak pernah berhenti memberikan doa serta 

dukungan dan tak pernah letih menguatkanku dengan petuah-petuah 
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bijaknya,terima kasih banyak atas segala kasih sayangnya selama ini. 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayah serta bunda tercinta. 

2. Adik-adikku tercinta, yang telah menjadi teladan bagi penulis untuk 

memahami arti kesabaran dan keikhlasan. 

3. Keluarga besarku di Pontianak terima kasih atas segala dukungan dan 

doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak H.Asep Ramdan H. Drs. M. Si., selaku Dekan Fakultas Syariah 

Universitas Islam Bandung dan selaku pembimbing I penulis yang telah 

bekerja keras mengembangkan Fakultas Syariah,sekaligus yang telah 

memberikan bimbingan, tuntunan, motivasi dan meluangkan banyak 

waktunya untuk pengarahan kepada penulis dalam pennyelesaiaan skripsi 

ini. 

5. Ibu Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum Selaku ketua Program Studi 

Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung 

6. M.Roji Iskandar Drs,M H. selaku pembimbing II penulis yang telah 

menyempatkan waktunya memberikan bantuan,saran dan pengarahan yang 

luar biasa sehingga skrpsi ini terselesaikan dengan baik. 

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi,terima kasih atas 

semua ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis. Semoga 

kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. 

8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung 

yang telah memberikan pelayanan sebaik-baiknya. 
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9. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2010 Program Studi Keuangan 

dan Perbankan Syariah. Terima kasih atas segala kebersamaaan dan 

perjuangannya, semoga kesuksesan selalu menyertai kita. 

10. Adik-adik Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah  tetap 

semangat kuliahnya, kejar cita-citamu setinggi langit, perjuangan belum 

selesai. 

11. Serta semua pihak baik yang secara langsung atau tidak langsung 

membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan 

seluruhnya. 

           Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan,harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat 

untuk semua pihak yang membacanya. Akhiirul kalaam,semoga Allah SWT 

senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin 

yaa Rabbal Alamin. 

 

                                                                                   Wassalamu’alaikum, Wr. Wb 

                                                                                               Bandung, 29 Mei 2015 

 

 

                                                                                                             Penulis 
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