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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Segala puji bagi Alloh SWT yang telah memberikan kami kemudahan

sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Tanpa pertolongan-Nya pasti penyusun

tidak akan sanggup menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam semoga

terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini di susun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang “Strategi

Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Pengusaha Mikro (Studi BTM Amanah Bangunrejo)”, yang penulis sajikan

berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Tesis ini disusun penulis dengan

berbagai rintangan baik dari dalam maupun dari luar. Namun pertolongan dari

Allah SWT akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini memuat tentang berupaya mengidentifikasi strategi yang digunakan

pihak BTM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pengusaha mikro.

Karena kesejahteraan merupakan tujuan terpenting dalam pembiayaan

mudharabah sehingga peran BTM sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua yang telah

memberikan pengarahan, bimbingan dengan dan bantuan apapun yang sangat

besar bagi penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Idham Kholid, M. Ag selaku Direktur UIN Raden Intan Lampung

2. Dr. Bunyana Sholihin, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Ekonnomi Syariah

3. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.Si. selaku pembimbing I dan penguji II yang

telah memberikan waktu dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun

tesis ini.

4. Dr. Rizal Firdaus M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu

dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.

5. Dr. Heni Noviarita, M. Si selaku penguji I yang telah memberikan waktu dan

pengarahan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
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6. Semua dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Syariah yang telah

memberikan ilmunya selama kuliah.

7. Seluruh karyawan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam

waktunya yang sangat membantu.

8. Kedua orang tua, kakak, adik dan istri tercinta yang telah memberikan

dukungan baik materi maupun non materi yang semuanya itu sangat berharga

bagi penulis.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasannya, semoga Allah SWT

memberikan kebaikan kepada semuanya. Semoga tesis ini berguna bagi kita

semua. Penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun.

Terimakasih. Wassalamualaikum Warohmatullahiwabarokaatuh

Bandar Lampung, November 2017
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