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KATA PENGANTAR 

نِِِٱّلَلِِِبِۡسمِِ  ٱلَرِحيمِِِٱلَرۡحم َٰ

Assalamualaikum Wr. Wb 

Segala puji syukur hanya kepada Illahi Robbi, yang dengan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Kinerja Pengurus Koperasi Karyawan 

Balam Sejahtera (Kopkar Base) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir Dalam  Perspektif Ekonomi Syariah”. Shalawat serta salam senantiasa 

tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan segenap pengikutnya hingga 

akhir kelak. 

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kesalahan 

dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh Karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan oleh penulis, dalam pembuatan skripsi ini banyak 

menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT dan do’a 

maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh 

karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Kedua Orang Tua kami tercinta, yang telah memberikan motivasi maupun 

semangat yang kuat sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Terima kasih adinda ucapkan untuk kedua orang tua yang 

tercinta. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA. selaku Rektor dan para staf yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di 

Universitas ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan 

Pembantu Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

4. Bapak Bambang Hermanto, M. Ag  dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak. 

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah dan seluruh Dosen serta 

karyawan (segenap akademik) Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah 

memberikan penulis ilmu pengetahuan selama mengikuti masa perkuliahan. 

5. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang 

telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama penulis 

mengikuti masa perkuliahan. 

6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis demi 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Pengurus dan semua anggota Koperasi Karyawan Balam Sejahtera, 

khususnya Bapak Syaiful Wahid Rambe dan Irsan Novri Lubis yang telah 

banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian dan 

kesempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Ibu yang bertugas di perpustakaan, Bapak Ibu yang berada di 

Akademik dan Bapak Ibu tata usaha yang telah membatu dalam bimbingan 

dan bantuannya. 
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Kepada Allah SWT jualah tempat penulis mohon do’a serta harapan 

semoga semua yang telah diberikan kepada penulis baik dorongan, bantuan, 

partisipasi dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang 

setimpal disisi-Nya. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua.  

Penulis, 

 

 

WIDYA RISFIKA UTAMI 

NIM. 11425200001 

 

 


