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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan nikmat, rahmat,serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan hasil penelitian dalam skripsi dengan judul : ”TINJAUAN

PELAKSANAAN AKAD BAÍ AL ISTISNA DALAM PRODUK KPR

SYARIAH DI BTN SYARIAH CABANG BANDUNG MENURUT KONSEP

JUAL BELI IBNU KHALDUN”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya maupun bagi pembaca pada

umumnya. Selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis

mengalami berbagai peristiwa baik suka maupun duka, tetapi semua itu berhasil

dilewati karena dorongan semangat dan bantuan secara moril maupun materil dari

semua pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Mamah dan Almarhum Papah tercinta, yang telah memberikan do’a dan kasih

sayangnya serta dorongan moril maupun materil sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

2. Bibi dan Keluarga besar yang telah melindungi penulis selama di bandung dan

memberikan semangat agar cepat menjadi sarjana.
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3. Bapak H. Asep Ramdan, Drs., M.Si.,selaku Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung.

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

Keuangan dan Perbankan Syariah sekaligus Pembimbing I yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk bimbingan dan pengarahan dengan cara dan

sikap yang penulis sukai agar cepat di mengerti juga memberi semangat dalam

menjalani kehidupan.

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

memberikan masukan dan saran kepada penulis baik dalam penyusunan

skripsi maupun dalam kehidupan.

6. Ibu Dra. Titin suprihatin M.H selaku Wali Dosen yang telah banyak

membantu penulis dalam masa perkuliahan sampai selesai hingga tidak ada

Mata Kuliah yang tertinggal.

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah khususnya Pa Herman dan Pa

Dadang yang telah banyak membantu penulis dari masa perkuliahan sampai

penyusunan skripsi.

8. For my Moodbooster yang selalu memberi semangat dari jauh dan selalu

berusaha hadir walaupun dalam pertemuan singkat semoga apa yang kita

citakan tercapai. Amin

9. Seluruh Staf Manajemen Bloods khususnya Pa Agung, Pa Dodi dan Pa Piza

yang telah meluangkan waktu dan memberikan tempat untuk berkonsultasi

perihal skripsi yang sedang di kerjakan.
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10. Sahabat-sahabat seperjuangan, Iceu, Shella, Keke, Novi, Yuyun, Rifky, Rian,

Rofi, Lidya, Ervin yang selalu memberikan motivasi dan selalu menemani

dalam suka maupun duka dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita

terlaksana. Ingatlah selalu bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

11. Sahabat-sahabatku, Dian, Teh Ulep, Unie, Nisa, Wina, Sagita, yang selalu

bersedia mendengarkan dan memberikan masukan dengan apa yang penulis

ceritakan.

12. Teman-teman angkatan 2011, 2010, 2009 dan 2008 Program Studi Keuangan

dan Perbankan Syariah atas kekompakan dan dukungannya selama ini.

13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara

langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Akhiirul kalaam, penulis sekali lagi mengucapkan syukur atas nikmat yang

telah diberikan-Nya. Semoga Allah Swt .membalas segal kebaikan dan senantiasa

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

‘Alamin.

Wassalaamu’alaikum, Wr. Wb

Bandung, 12 Agustus2015

Penulis
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