
KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, 

kemudahan, dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tugas akhir berupa skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah 

kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW. 

 Skripsi berjudul “KESESUAIAN PELAKSANAAN FATWA DSN 

DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MACET DAN EKSEKUSI 

JAMINAN DI BRISYARIAH SIDOARJO” ini merupakan salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi 

Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. 

 Rintangan serta hambatan tentunya dialami penulis selama menyusun 

skripsi ini maupun selama menempuh masa perkuliahan. Namun, atas dukungan 

dari berbagai pihak akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima 

kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua yaitu Papa H. 

Suryanto, SH. MH.  yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan, memotivasi 

penulis selama penyusunan skripsi ini. Mamaku, Hj. Dra. Sukwatiningsih yang 

selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, doanya dan setia mendengarkan 

keluh kesah penulis “terima kasih papa dan mamaku tercinta”. Pada kesempatan 

ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Muslich Anshori, SE. M.Sc., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 
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2. Dr. Muhammad Nafik H.R. SE., M.Si., selaku Ketua Departemen 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 

3. Irham Zaki, S.Agm M.Ei selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan dengan sabar mengarahkan penulis sampai 

skripsi ini terselesaikan. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekomoni dan Bisnis yang memberi ilmu selama 

penulis menempuh kuliah di Universitas Airlangga ini. 

5. H. Ubaidillah Hasan, selaku mantan Pincapem BRISyariah Sidoarjo yang 

telah memberi wawasan dalam penelitian. 

6. Rono Satriyo, selaku Pincapem BRISyariah yang telah memberikan ijin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberi wawasan yang 

sangat berguna untuk penulis. 

7. Letda Sukriadi Suwantondari, S.ST HAN yang selalu menemani, 

memberikan semangat, motivasi dan selalu mendengarkan keluh kesah 

penulis. 

8. Adik-adikku tercinta Chandra Dwi P.H dan Mega Trianita V, yang selalu 

memberikan semangat untuk penulis dalam penulisan skripsi ini. 

9. Saudara-saudaraku tercinta yang tidak dapat disebutkan satu  persatu, yang 

selalu memberikan semangat untuk penulis. 

10. Keluarga besar BRISyariah Sidoarjo, yang tidak dapat menyebutkan satu 

persatu terima kasih atas bantuan dalam pelaksanaan wawancara untuk 

penelitian penulis. 
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11. Titin Sofyan Susanti, S.Ei., Samrotul Fikriyah, S.Ei, Rima Fauzia Juniar, 

dan Sila Ayu Fajrin, S.Ei, terima kasih atas persahabatannya selama ini, 

terima kasih atas motivasi, doa,dan nasehat kalian kepada penulis. 

12. Keluarga besar EKIS angkatan 2008, khususnya Hisnarila Century,S.Ei, 

Yolanda Hani, Siti Nur Amalah, terima kasih untuk semuanya. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

untuk penyempurnaannya. Akhir kata, dengan segala keterbatasan, penulis 

berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pihak lain 

yang membutuhkannya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Surabaya, Februari 2013 

 

        Ria Puspitasari 
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