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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan 

kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Kredit Bermasalah dan Langkah 

Penyelesaiannya pada Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan Ditinjau 

Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan 

Tambang)”. Ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya 

tanpa ada suatu hambatan apapun. 

Shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan untuk  Murabbi sejati, 

Uswatun hasanah bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW, yang telah sukses 

menyebarkan dakwah Agama Islam Rahmatanlil „alamin yang berlandaskan Al-

Qur‟an dan As-Sunnah. Semoga kita tetap berpegang teguh dan istiqomah kepada 

keduanya. 

 Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada 

kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu 

berasal dari Allah SWT. Naman jika ada dalam skripsi ini kesalahan maka itu 

datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir 

dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang 
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bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di 

kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga 

selesainya skripsi ini yaitu kepada: 

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo‟akan, memotivasi 

dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan 

moril maupun materi serta memberi semangat kepada ananda yakni 

ayahanda Hendri  dan Ibunda Elia, serta adekku tersayang Andre dan M. 

Hadi semoga kalian semua selalu di bawah lindungan-NYa.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag M.Pd selaku dekan fakultas syariah dan 

hukum. 

4. Bapak selaku wakil Dekan I Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc, MA, Ibu Dr. 

Hertiana M.Pd, selaku wakil Dekan II, dan Dr. Zullkifli, M.Ag selaku 

wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudahkan penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Kamiruddin, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak 

Bambang Hermanto, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam. 

6. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan fikirannya dengan 

penuh ketulusan hati dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku pembimbing Akademik yang 

memberikan nasehat dalam masa perkuliahan. 
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8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau 

DR. Suriani, S.Ag, SS, M.Si 

9. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

10. Seluruh pengurus dan nasabah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada 

penulis. 

11. Seseorang yang selalu ada dalam suka maupun duka Risky Alfendri, SE, 

terimakasih sudah memberikan semangat, motivasi serta do‟a nya 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

12. Sahabat-sahabatku Kartini SE , Farha SE, Nurlatifa SE, Iis Shalihat SE, 

Nurliah SE, Mimi Yuldiharti SE, Nursyam SE, serta teman-teman Eksyar 

angkatan 2012 terkhusus Eksyar 4 yang selalu memberi masukan kepada 

penulis dan kepada seluruh adek-adek kos abu” tersayang yang telah 

memberi semangat kepada penulis. 

13. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi 

ini. 

Semoga semua kebaikan dan bantuannya dibalas Allah SWT. Semoga 

skripsis ini bermanfaat bagi pembaca. 

Waasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 

Pekanbaru,  Maret 2017 

Penulis 
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