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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala yang telah 

diberikanNya dan segala yang telah ditetapkanNya sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan pada waktu yang tepat. Shalawat serta salam selalu tercurah 

kepada yang Mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat 

beliau. 

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan dukungan berbaga pihak 

yang terkait. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua penulis Bapak Muhammad Sulthon & Ibu Mahmudah 

yang selalu memberikan doa, nasehat, motivasi dan dukungan kepada 

penulis. 

2. Kedua adik-adikku, Neilidar Asma dan Agam Elfanoor dan keluarga 

besarku. 

3. Pak kiai Baidlowi Muslich yang selalu sabar dalam menghadapi murid-

muridnya dan yang dengan ikhlas mengabdikan diri untuk mengajar ilmu 

agama. Sahabat-sahabat santri seperjuangan dengan berbagai 

kekonyolan dan ketidak jelasan yang mewarnai kehidupanku di 

pesantren. 

4. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang 

membawaku kepada kondisi dimana keabsud an benar-benar kurasakan, 

yang komisariat hanya kujadikan tempat numpang tidur dan makan, 

hampir selalu. He he he.  

5. Teman-temanku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 

Angga Erlando, orang pertama yang ku kenal di UB, Afif  ”plur”, Deni 

Aditya, dan merembet ke teman-teman lain yang terlalu banyak untuk 

penulis tulis disini. 
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6. Ibu Marlina Ekawaty yang dengan sabar dan sangat teliti membimbing 

penulis menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah, terima kasih bu atas 

luang waktu yang terus ibu berikan. 

7. Sahabat-sahabatku di Kelompok Rempong Skripsi (KRS+) cabang 

malang, sebuah keluarga kecil di pojok perpus yang saling dukung, saling 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, komentor (Bapak Atu dan Ibu 

Indah) yang tiap hari tampak bahagia >___< (#AkuRapopoMas Hiks). 

Bang Wily Ariwiguna selaku mentor (juga mentalis)  yang petuah-

petuahnya sangat menusuk (nusuknya sampai kesini bang *nunjuk 

dada*) yang tanpa ”sikat-sikat” nya, penulis mungkin tak akan menjadi 

pribadi yang lebih baik dari sebelumnya (setidaknya sedikit berubah ya 

bang, hehehe). 

8. Dan, bapak Ahmad Erani Yustika, yang entah mengapa selalu menjadi 

dosen terfavorit penulis di almamater tercinta Universitas Brawijaya 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena itu 

kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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