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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt atas rahmad

dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan serta

kemauan yang besar kepada penulis dalam upaya menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat beriring salam untuk junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw,

karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati ilmu pengetahuan hingga saat

ini. Beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat disegani oleh sahabat

maupun musuh-musuhnya. Baliau juga merupakan figur yang wajib dicontoh bagi

pemimpin-pemimpin muda serta kaum intelektual muslim. Terselesaikannya

penulisan Tesis ini yang berjudul: “Pengaruh Pendidikan dan pengalaman kerja

terhadap kinerja karyawan BMT propinsi Riau”

Dalam proses penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak, baik dari segi moril maupun materil. Oleh kerana itu, ucapan terimakasih

dan penghargaan setulus-tulusnya penulis peruntukan kepada :

1. Papa / Papa mertua dan Mama / mama mertua tercinta, tetesan keringat

mama dan papa akan ananda kenang sepanjang hidup. Selanjutnya buat

Suami tercinta yang sangat mendukung penulis serta mencurahkan

segenap kasih sayangnya Gazali Rahman ST , anak – anak tercinta kakak

Raisa Alana Fiorenza & adek Manolya Ayra Azra,Abang -kakak Russel

Mitton & Flora Fita Mitton, Ahmad negara & Nurainil Fitri, Roslim &
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Syarifah aini  adik – adik Said Sandra Delka & Siska Dwi Wulandari,Devi

Nadia Lestari serta Robby Kurniawan P.U yang slalu memberikan

semangat moril materil serta doa untuk penulis.

2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Suska

Riau.

4. Dr. Khairil Anwar, MA selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari’ah

Pascasarjana UIN Suska Riau.

5. Prof. Dr. Mahendra Romus,SP. M.Ec selaku Pembimbing I dan Dr.

Mahyarni,SE.MM selaku Pembimbing II yang telah membantu dan

mengarahkan pemikirannya dalam penyelesaian Tesis ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah

memberikan ilmu pengetahuan serta membimbing penulis selama aktif

dalam perkuliahan.

7. Seluruh staff dan karyawan Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah

memfasilitasi keperluan penulis mulai dari masa perkuliahan sampai

dengan penyelesaian Tesis ini.

8. Kak “UT” yang rela direpotkan dan banyak membantu dalam

menyelesaikan tesis ini.

9. Bapak Yuslim, bapak, Safrizal, Bapak Andri, Bapak Arif dan Ibu Nurmala

selaku Pengelola BMT Yang ada di Propinsi Riau yang telah memberikan
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kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan atas

izinnya memberikan data yang sangat dibutuhkan penulis.

10. Sahabat-sahabat dan keluarga besar penulis Ekonomi Syariah angkatan

2014/2015 seperjuangan Putri Nuraini, Mhd. Ario Wahdi,kak Defy

Sweetty Rahayu ,  Irsyadi Zain, Bg Risman Hambal,Ahmad Holil,kak

Amel, Babe Abadi, Widya, Cici, Daus,Erni, Dallah, Yuli,

Desi,Ficha,Abror, Makruf, Iwan dll., yang tidak bisa disebutkan satu

persatu yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan hingga

penyelesaian Tesis ini.

Mudah-mudahan dengan segala bantuan, dukungan serta doa yang telah

diberikan dapat diterima sebagai amal jariah yang tak terputus dan mudah-

mudahan Allah swt akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar dan

lebih mulia. Mengingat masih terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, maka

dari itu penulis sadar akan kekurangan dan kesempurnaan dalam penulisan Tesis

ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun demi

kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata penulis ucapkan Billahitaufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Desember 2016

Penulis

RIKA SEPTIANINGSIH


