
KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rohmat, taufik serta segala hidayah dan karunia-Nya sehingga laporan penelitian

ini  dapat  terselesikan.  Tidak  lupa  shalawat  serta  salam  senantiasa  abadi

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya

nanti di yaumul qiamah dan tetap menjadi umatnya kelak. Amin.

Tidak lepas dari  pertolongan dan hidayah-Nya peneliti  dapat menyusun

laporan  ini  untuk  memenuhi  tugas  akhir  Skripsi  yang  berjudul  “Pengaruh

Prosedur  Pembiayaan,  Margin,  dan  Kualitas  Pelayanan  terhadap  Keputusan

Pengambilan  Pembiayaan  Murabahah  di  BMT  al-Aqobah  Pusri  Palembang”.

Selama penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak  yang  telah  memberikan  bantuan,  bimbingan,  dukungan  semangat  dan

motivasi  dari  berbagai  pihak  demi  kelancaran  penyusunan  skripsi  ini,  yaitu

kepada:

1. Prof.  Dr.  H.  M.  Sirozi,  Ph.D  selaku  Rektor  Universitas  Islam  Negeri

Raden Fatah Palembang.

2. Dr. Qodariah Barkah, MH.I., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak  Ulil  Amri,  Lc,  MH.I.,  selaku  Ketua  Jurusan  Ekonomi  Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

4. Bapak Dekky Anwar, SE, MSi., selaku dosen pembimbing satu yang telah

memberikan  pengarahan  dan  koreksi  sehingga  penelitian  ini  dapat
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terselesaikan tepat waktu. 

5. Ibu Hj. Siti Mardiah, S.Hi.,M.Si selaku dosen pembimbing dua yang telah

memberikan  pengarahan  dan  koreksi  sampai  akhirnya  saya  bisa

menyelesaikan skripsi ini.

6. Mbak  Dewi  Sartika,  S.E.I  selaku  manajer  BMT  al-Aqobah  Pusri

Palembang memberikan izin untuk penelitian di kantor BMT al-Aqobah

Pusri Palembang dan karyawan.

7. Kedua orang tua, kedua kakak perempuan dan kedua adikku yang telah

mendoakan dan memotivasi demi terselesainya tugas skripsi ini.

8. Semua  teman-teman  Ekonomi  Islam  khususnya  EKI  6  yang  telah

memberikan kontribusi semangat dalam penelitian ini. 

9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyususnan hasil

penelitian ini.

Penulis  menyadari  bahwa  dalam  laporan  skripsi  ini  masih  jauh  dari

sempurna.  Oleh  karena  itu  penulis  mengharapkan kritik  dan  saran  dari  semua

pihak yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya

dimasa yang akan datang. Semoga dengan terselesaikannya laporan Skripsi  ini

dapat bemanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta

membuahkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Palembang,12 April 2016

Penulis
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