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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke-hadirat Allah Swt, yang telah memberikan kesehatan dan 

keselamatan serta pelapangkan pikiran, sehingga terselesaikannya skripsi ini, 

sholawat dan salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa peradaban manusia menuju kepada akhlaqul karimah. 

Skripsi yang berjudul “Kontribusi Koperasi Pondok Pesantren 

(KOPONTREN) Darul Ikhlas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi ustad 

dan Ustazah dipondok Pesantren Ma’had Darul Ikhlas, Dalan Lidang Kecamatan 

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”, ini disusun guna memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum 

Jurusan Ekonomi Syariah Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan 

sumbanagan pikiran dari berbagai pihak. Oleh karnanya penulis ucapkan terima kasih 

kepada berbagai pihak khuusnya kepada : 

1. Ayahanda tercinta (Alm) Mhd Amir Pulungan dan Ibunda tercinta Siti Azizah 

Nasution, yang telah mendidik penulis dan telah membiayai penulis dalam 

perkuliahan ini sehingga penulis dapat  menyelesaikan S1di UIN SUSKA 

PEKANBARU-RIAU. 
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2. Bapak Rektor Prof.Dr.H. Munzir Hitami, M.A serta Wakil Rektor I, II dan III 

UIN SUSKA RIAU, yang telah mencurahkan fikirannya dalam memajukan 

almamater. 

3. Bapak Dekan Dr. H.Akbarizan, M.Ag., M.Pd. Wakil Dekan I Dr. H. Mawardi 

Muhammad Saleh, Lc.,M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Hj. Hertina, M.Pd  dan  Wakil 

Dekan III  Dr. Zulkifli, M.Ag Fakultas Syariah dan Hukum yang telah 

memberikan petunjuk dalam perkuliahan. 

4. Bapak ketua jurusan ekonomi syariah Kamiruddin, M.Ag  dan sekretaris jurusan 

ekonomi syariah Bambang Hermanto,M.Ag, yang selalu memberikan 

pengarahan pada penulis selama penulis belajar, dan kepada semua bapak dosen 

serta ibu desen yang telah memberikan ilmu. 

5. Bapak Mawardi S,Ag,.M.Si selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, 

yang dengan sabar dan tulus ikhlas membimbing penulis dalam penulisan skripsi 

ini 

6. Bapak Penasehat Akademis (PA) Khairul Amri, M.Ag, yang selalu memberikan 

nasehat kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Uin Suska Riau. 

8. Bapak kepala perpustakaan UIN SUSKA RIAU  dan seluruh stafnya yang telah 

banyak membantu penulis dalam mencari literature. 
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9. Segenap pengurus Mushalla Baiturrahman dan jama’ah, serta sahabat-sahabat 

Penulis yang telah banyak membantu penulis  baik secara moril maupun materil. 

10. Semua pihak yang telah membantu, baik kecil maupun besar yang tak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas semua amal yang telah disumbangkan kepada 

penulis dengan balasan  yang sebaik-baiknya.  

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini banyak mempunyai kelemahan 

disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, oleh karnanya penulis menerima 

kritikan dan saran pembaca. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna 

bagi semua pihak yang terkait dalam hal ini. 

 

Pekanbaru,     Maret 2017 

Wassalam, 

 

 

MHD IRPAN 

  

 


