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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga 

senantiasa tercurah kepada sang pelita kehidupan, seiring jalan menujuilahi, Nabi 

Muhammad SAW. Serta kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. 

Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Perhotelan dan Pariwisata Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam ”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk  menyelesaikan 

studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

 Dengan kerendahan hati disadari bahwa peneliti dalam penulisan skripsi 

ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan namun berkat bimbingan 

serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada : 

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.  selaku Rektor UIN Raden Intan    

Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang 

berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami. 

2. Dr. Moh. Bahrudin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung. 

3. Madnasir, S.E., M.Si. dan Deki Fermansyah, M.Si, selaku Ketua dan 
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Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam 

memberikan arahan serta selalu motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Dr. Asriani, S.H., M.H,  selaku Pembimbing I dan Vitria Susanti, M.Ec., 

Dev, selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan 

membimbing serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, 

ditengah kesibukan namun tetap meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah 

mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di 

Jurusan Ekonomi Islam Raden Intan Lampung. Terimakasih atas ilmunya 

yang sangat bermanfaat. 

6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung, khususnya Jurusan Ekonomi Islam, terimakasih atas 

ketulusan dan kesediaannya membantu peneliti dalam menyelesaikan 

syarat-syarat adminitrasi. 

7. Teman-temanku jurusan Ekonomi Islam angkatan 2013 khususnya kelas D 

beserta adik-adikku dijurusan Ekonomi Islam yang selalu membantu dan 

memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga bantuan yang diberikan dengan penuh keikhlasan tersebut 

menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. 

8. Sahabat-sahabat ku dalam Sembilan Sekawan Tomi Ardi, Nurul Azmi, 

Medriyansah, Arfianti Nur Saidah, Levi Martin, Nerpi Handayani, Eli 
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Wandini dan Annisa Munfaati yang selalu membantuku dan senantiasa 

mendukung, memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini baik moril maupun materil, yang tak bisa disebutkan satu persatu. 

Semoga segala amal sholeh dan budi baiknya mendapat pahala dari Allah 

SWT, yang berlipat ganda. Amin. 

 

  Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak 

kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian 

yang peneliti kuasai. Oleh karena itu kepada pembaca kiranya dapat 

memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun. 
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