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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas 

limpahan rahmat, taufik, hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PERSEPSI 

PELAKU UMKM TENTANG BANK SYARIAH (Studi Penelitian pada 

Pelaku UMKM Makanan Ringan di Kecamatan Cikoneng Kabupaten 

Ciamis)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

alam Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya 

yang setia hingga akhir zaman. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 

persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi ( S.E. ) Program Studi 

Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Skripsi ini diperuntukan kepada keluarga terutama kepada kedua orang tua 

penulis, Ayahanda tercinta Wahyudin dan Ibunda tersayang Napisah. Penulis 

haturkan penghargaan teristimewa dan ucapan terima kasih yang tulus, dengan 

penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing, 

dan mendidik, disertai do’a yang tulus kepada penulis. Serta keluarga besar, atas 

doa, kasih sayang dan motivasi selama penulis melaksanakan studi. Selama proses 

penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, banyak pihak yang memberikan 

masukan dan bantuan termasuk juga memberikan fasilitas sehingga penyusunan 

skripsi ini berjalan lancar. Dengan selesainya skripsi ini, penyusun haturkan 

terima kasih kepada: 
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1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. selaku Rektor Universitas Siliwangi 

2. H. Mumu, Drs.,M.Pd., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 

Siliwangi. 

3. Hj. Lina Marlina, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ekonomi 

Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi 

4. H. Asep Saepulloh Drs., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 

Universitas Siliwangi, dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Biki Zulfikri Rahmat, S.Sos.I.,M.E.Sy M.E.Sy. selaku pembimbing II yang 

telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Penguji yang telah memberikan masukkan, kritik dan sarannya kepada 

penulis guna menjadikan skripsi yang lebih baik. 

7. Para Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam 

Universitas Siliwangi yang telah mendidik dan membekali ilmu kepada 

penulis selama menempuh ilmu di Program Studi Ekonomi Syariah, juga 

tidak lupa kepada tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Agama Islam. 

8. Seluruh mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

mengadakan penelitian dan telah meluangkan waktunya untuk membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Kepada Kakak - kakakku yang telah memberikan doa dan dukungan kepada 

penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. 

10. Kepada keponakanku yang selalu menghibur dikala sudah merasa penat dan 

memberikan lagi semangat. 

11. Sahabat sepejuangan Ikbal Maulana, Tatang Safa’at, M. Agus Pamungkas , 

Moh Ridwan Maskuri, Yuni Fauziah, Zaeni Dahlan, dan demikian pula 

kepada seluruh teman-teman yang belum sempat penulis sebut namanya satu 

persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran, dan 

kerjasama selama penulis menyusun skripsi ini. 

12. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Agama Islam Universitas Siliwangi angkatan 2013, yang selama ini selalu 

membuat canda tawa dalam suka duka. Semua pihak yang telah membantu 

dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Keterbatasan yang dimiliki penulis menyebabkan penilitian ini tidak lepas 

dari kelemahan, sehingga saran dan kritik yang membangun diharapkan bisa 

meningkatkan kualitas dari skripsi ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi 

banyak pihak, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Tasikmalaya,  Mei 2018 

Penulis, 

 

Mohamad Teguh Rizal 
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