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KATA PENGANTAR 

Asssalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

karunia-Nya yang tidak dapat ternilai. Walaupun terkadang kita selaku hamba-

Nya sering kali lupa untuk selalu mensyukuri atas apa yang telah diberikan-Nya. 

Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran dan penerangan umat 

manusia dan semoga kita semua menjadi umat yang setia hingga akhir zaman.  

Dengan rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas 

Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Namun penulis menyadari 

bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat beberapa kekurangan dari berbagai aspek. 

Oleh karena itu berbagai koreksi khususnya dari penguji merupakan masukan 

yang sangat berharga bagi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan mudah-mudahan 

dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pembaca. 

Pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda H. Akbar dan Ibunda 

Hj. Rukoyah, yang selalu mendukung dari segi motivasi maupun materi serta yang 

telah membesarkan dan membimbing penulis dan senantiasa mengiringi langkah 

penulis dengan kasih sayang dan do’a yang tiada henti-hentinya untuk 

keberhasilan dan kesuksesan kami anak- anakmu. Semoga ini menjadi awal Ayah 

dan Ibu bahagia, dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis 
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dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada : 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, M.S., sebagai Rektor Universitas Siliwangi. 

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

Islam Universitas Siliwangi. 

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

Universitas Siliwangi. 

4. Asep Suryanto, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing I Tugas Akhir 

yang telah meluangkan waktunya dari awal semester hingga dapat 

menyusun Tugas Akhir ini hingga menapaki hari yudisium. 

5. Biki Zulfikri Rahmat, S.Sos.I., M.E.Sy., selaku dosen wali akademik dan 

dosen pembimbing II Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk 

membantu dalam segala masalah serta saran dan motivasinya sehingga 

Tugas Akhir ini selesai. 

6. Seluruh Dosen yang telah mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah, 

yang dengan sabar telah memberikan ilmu dan teori mengenai Ekonomi 

Syariah. 

7. Indra Sujana selaku Manajer dan seluruh pengurus KSPPS Mitra Insan 

Mandiri yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk penelitian dan membantu penulis dalam proses pengumpulan data.  

8. Semua rekan-rekan Ekonomi Syariah angkatan 2015, khususnya FAI-A 

yang selalu bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Semua yang telah dilakukan bersama kalian momen yang sangat berharga. 



iii 

 

9. Pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah (Hima Eksyar) yang 

telah memberikan pengalaman dan ikatan saudara semoga silaturahmi 

tetap terjalin. 

10. Pengurus Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Nasional 

yang telah memberikan pengalaman dan persahabatan yang tak bisa saya 

katakan. 

11. Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam Siliwangi (UKM KISI) yang 

telah memberikan akan pentingnya dakwah dilingungan kampus dan Unit 

Kegiatan Mahasiswa Kader Anti Narkotika (UKM KAN). 

12. Semua keluarga KKN 24 penulis selama sebulan di desa Cibeber 

Manonjaya. Terimakasih untuk support, kebersamaan, pengalaman, canda, 

tangis, tawa yang telah kita lewati bersama. Semoga kita tetap selalu 

menjaga silaturahmi. 

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah 

memberikan dukungan dalam penulisan tugas akhir ini, semoga dapat bermanfaat 

dan mencerahkan pengetahuan bagi seluruh pembaca. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Tasikmalaya, Juli 2019   

 

 

Sandi Mulyadi 


