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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah 

dan pertolonganNya yang diberikan kepada penulis, mulai dari awal proses penyususnan tesis ini 

sampai pada tahap akhir, sehingga tesis yang berjudul “PENGARUH PELAKSANAAN 

MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus 

Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Kota Air Tiris Kabupaten Kampar)” dapat penulis 

persembahkan. Salat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada nabi Muhammad SAW. 

Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amiin. 

Sebuah karya yang tidak akan bisa penulis selesaikan tanpa dukungan moril dan materil, 

semangat dan dorongan dari berbagai pihak, sehiangga menjadi kenangan indah yang tidak akan 

terlupakan. Untuk itulah penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga 

kepada mereka yang sangat berjasa di antaranya: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku rector UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, selaku direktur Program Pascasarjana UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Kharil Anwar, MA, selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah. 

4. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahiddin, MA, selaku pembimbing I, atas bimbingan 

yang beliau berikan sehingga tesis ini lebih berbobot dan dapat penulis selesaikan. 

5. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, selaku pembimbing II, atas bimbingan yang beliau berikan 

sehingga tesis ini menjadi lebih baik dan dapat penulis selesaikan. 
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6. Segenap dosen pascasarjana UIN Suska Riau atas kuliah yang diberikan selama ini yang 

menjadikan mahasiswanya seorang intelektual yang Islami. 

7. Kepada ayahanda Prof. Dr. Asmal May, MA dan ibunda Nurhasni tercinta, yang telah 

bersusah payah membesarkan ananda serta tidak henti-hentinya mendoakan ananda. 

Maafkan ananda ayah, maafkan ananda ibu, tidak bisa menyelesaikan kuliah tepat pada 

waktunya, walaupun begitu ananda tidak akan mengecewakan ayah dan ibu. Semoga 

Allah SWT membalas semua jasa-jasa dan kebaikan ayah dan ibu dengan balasan pahala, 

rahmat dan surga Nya. 

8. Kepada tiga saudaraku: dr. Nora Wiqayati, Anda Lia Roza, SE, Wazer El Hamidi, ST, 

terima kasih atas kepercayaan, dukungan dan dorongan yang telah diberikan kepada 

penulis. Terlebih terima kasih buat abang ku, yang telah berjasa membantu penulis dalam 

dukungan materil dalam mekakukan penelitian ini. 

9. Kepada adinda tercinta, Rita Apriza, SE.Sy, untaian kata tidak akan pernah cukup untuk 

melukiskan betapa besar jasa yang telah adinda berikan, perjuangan ini menguatkan hati 

kita untuk selalu menghadapi segala tantangan bersama. Sangat bahagia dan merasakan 

keberkahan menjalani hidup bersama adinda, semoga kita dianugerahkan sanikah 

mawaddah warrahmah, amiin ya Rabbal „alamiin. 

10. Terima kasih banyak kepada pimpinan dan segenap karyawan PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah. Terutama buat Bapak Riko sebagai SPI, yang telah banyak membantu dan 

meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan penelitian. Dan juga terima kasih 

banyak kepada Bang Eki selaku Account Officer, yang telah banyak membantu dan 

meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan penelitian,  yang merupakan Key 

Person dalam pembiayaan murabahah. 
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11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan EI 2013 yang telah berjuang bersama 

(Bang Sar‟i, Kak Leli, Yudi, Andriko, Sadam, Sari, Bang Irwan, Deni, Buk Surma, Buk 

Herlina, dll semuanya). Terutama terima kasih banyak penulis ucapkan kepada teman-

teman yang membantu penulis dalam penelitian yaitu Bang Sar‟i, Kak Leli, Yudi 

Febrianda dan Andriko. 

12. Penulis hanya dapat mengucapkan doa, memohon kepada Allah SWT. Semoga Allah 

berkenan menerima dan membalas segala jasa dan budi baik mereka kepada penulis serta 

memberikan balasan yang terbaik di sisi Nya. Amiin ya Rabbal „alamiin. 

 

 

 

 

 

 

         Pekanbaru,       Januari 2017 

          Penulis 
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