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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

penelitian yang berjudul “Fungsi Motivasi dan Pengawasan Pada Dunia Usaha Dalam 

Perpektif Islam di Pabrik Sandal dan Sepatu One Love Kota Tasikmalaya”. Penulis 

menyadari bahwa penyusunan proposal ini banyak mengalami kesulitan karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Keberhasilan penyusunan sjripsi ini tidak 

lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih 

kepada Keluarga tercinta orangtua, dan juga kakak yang selalu memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Rudi Priyadi, MS. selaku Rektor Universitas Siliwangi. 

 

2. Prof. Dr. H. M. Abdul Somad, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Siliwangi. 

3. Bapak Dr. Yusep Rafiqi, S.Ag., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 

Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi 

penelitian ini. 

4. Bapak Dr. Asep Suryanto, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan 

dukungannya. 

 

5. Ibu Hj.Heni Skmawati, S.Ag., M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan 

skripsi penelitian ini 
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6. Seluruh Dosen dan Staff  Tenaga Kependidikan Fakultas Agama Islam yang 

telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi maupun dalam kegiatan 

akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Siliwangi. 

7. Sahabat seperjuangan rekan-rekan Ekonomi Syariah 2016 yang selalu menemani 

dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Pimpinanan dan karyawan pabrik sandal dan sepatu One Love Kota Tasikmalaya 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian 

di perusahaan tersebut. 

9. Pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis hanya dapat berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang 

berlipat ganda atas amal baik yang telah diberikan. Aamiin 
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