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KATA PENGANTAR 

الرحيم الرحمن هللا بسم  

Tiada kata terindah yang dapat penulis sampaikan, selain ucapan 

Alhamdulillahhirrobilalamiin dengan rasa penuh syukur ke hadirat Allah SWT, 

karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya serta pertolongan-Nya  penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini. Adapun tujuan dari pembuatan Tesis ini adalah semata-

mata untuk memenuhi salah satu  syarat untuk mendapat gelar Magister Ekonomi 

Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau dengan Judul 

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan  polis asuransi syariah pada 

PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru”. 

Dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari motivasi, bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak,karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Untuk yang pertama, tesis ini kupersembahkan untuk kedua 

orangtuaku Darmawan dan Ernawilis, kedua sosok yang selalu tidak 

pernah berhenti berdo’a demi keberhasilan dan kesuksesanku, ingatan 

akan jerih payahnya kalian mampu membuatku bangkit disaat 

terpuruk, terimakasih ya Allah, Engkau telah melahirkan aku melalui 

kedua orangtuaku ini. 

2. Mertuaku  bapak Prof. Marbakri, SH(Alm), dan ibu Mardiana yang 

senantiasa memberi motivasi dan materi sehingga ku mampu 

menyelesaikan penulisan tesis ini. 
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3. Suamiku tercinta Jhoni Dian Putra, S.Sos, Ananda Natasya Okta 

Dianisa sebagai penyemangatku sehingga aku mampu menyelesaikan 

penulisan tesis ini. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A Selaku Rektor UIN Suska 

Riau. 

5. Bapak Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag. yang 

telah memfasilitasi segala macam administrasi dalam penyelesaian 

penulisan tesis ini. 

6. Bapak  Dr. Khairil Anwar, M.A selaku ketua prodi Ekonomi Syariah 

yag selalu menasehati agar penulis cepat dalam menyelesaikan 

penulisan tesis ini. 

7. Bapak  Dr. Mahendra Romus, M.Ec dan Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM 

selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu 

serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan,saran dan 

arahan kepada penulis. 

8. Kepada Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Pascasarjana (PPs) UIN 

Suska Riau serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, yang telah 

memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses peminjaman 

buku dan referensi lainnya. 

9. Seluruh Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada 

penulis, sehingga penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti. 
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10. Pimpinan  dan Agen PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency 

Pekanbaru yang telah bersedia untuk memberikan waktu kepada 

penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan ini. 

11. Buat kakandaku yang dibanggakan dan sayangi : Kakanda Abbas. 

Deni Antina. Nuridwal, SH.MH. Dr. Indra Aprita, SH.MH. dr. Meiza 

Ningsih, SP. THT, KL serta adik-adikku tersayang Yusriadi, ST. 

Muhammad Yoni, S.Kom, dan Winda Adinda, SH, MH. serta 

keluarga besar yang selalu mendoakan kesusksesanku. 

12. Sahabat dan teman-teman semua yang selalu membantu, mengajari, 

mensupport dan mendoakanku terkhusus untuk keluarga besar 

Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau Angkatan 2015. 

 Semoga Allah membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan 

dengan balasan yang lebih baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan 

semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amiiiin Ya Robbal ‘Alamiin. 

Wasalamualaikum Wr.Wb 

          Pekanbaru,     Januari  2018 
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