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KATA PERSEMBAHAN 

 

دُ  َمح ُ َاْلح ُالحَعاَُلَميح َُربَ  دُ ُ   ّلِلََه َمح ُ َاْلح ُّلِلََه ُالحَعاَُلَميح دُ ُ   َربَ  َمح ُ َاْلح ُالحَعاَُلَميح َُربَ   ّلِلََه
 

        Tidak henti-hentinya mengucap kalimat di atas, ya Allah ya Rabb akhirnya tiba 

dititik pencapaian ini. Satu proses telah terlewati lagi. Satu pengalaman telah didapat 

lagi. Satu hasil telah dirasakan lagi. Terima kasih ya Allah. Shalawat dan salam untuk 

baginda tuntunanku Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, semoga ini 

menjadi amal shaleh untuk keluarga ku ya Allah. 

        Untuk wanita paling hebat diseluruh dunia, mama tercinta Asiah. Wanita yang 

perjuangannya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Aku percaya pada kalimat ini 

“suksesnya kamu hari ini adalah berkat dari setiap do’a yang ibumu ucapkan”. Untuk 

ayah tercinta M. Aini, sebagai tanda bukti dan terima kasihku atas jasa dan 

pengorbanan yang selalu engkau limpahkan, serta kasih sayang dan restu yang 

engkau berikan, dibalik semua sikap keras mendidikmu dan setiap rasa khawatir 

untuk anak-anakmu, terimakasih ayah. Semoga tulisan-tulisan ini bisa menjadi amal 

jariyah untuk beliau-beliau ini ya Allah. 

        Untuk kakakku Aminah dan Ainah yang selalu memberikan motivasi dan 

semangat,  adik-adikku Amrullah dan Wardah.  

        Terima kasih ku kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan yang 

membimbing. Mudah-mudahan ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat. 

        Kepada teman-teman seperjuangan di kampus terutama di Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam angkatan 2013, terlalu banyak tak bisa disebutkan satu persatu.   
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KATA PENGANTAR 

 

َُحيحمَُ ُْححََنُالره َمُهللَاُالره  َبسح
دُ  َمح َرَُفُاحألَُنحَبَياءَُ َاْلح َُوالصهالَُة َُوالسهالَُم َُعَلىُاَُشح ُالحَعاَُلَميح َُربَ  ُّلِلََه

َُسيحَدََُنُ َ َُسَليح َ،ُاَُمهاُبَ عحدُ َوُالحم رح َبَهَُاْجحََعيح  ُم َمهٍدَُوَُعَلىُاَلََهَُوَصحح
 

        Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan 

syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 

kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau 

hingga akhir zaman. 

        Suatu berkah yang luar biasa dan layak penulis syukuri kepada Allah SWT, yang 

telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga selesailah skripsi yang 

berjudul, Usaha Bisnis Nasi Kuning H. Thalib sesuai dengan kemampuan yang 

penulis miliki. 

        Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak sekali 

menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua diucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui judul 

skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

2. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, MSI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari 
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Banjarmasin yang telah memberi persetujuan dan menerima dari tahap proposal 

hingga akhirnya menjadi skripsi.  

3. Ibu Dra. Hj. Fitriana Syarqawie, MHI selaku dosen pembimbing I dan Bapak 

Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI selaku pembimbing II yang telah memberi 

bimbingan, petunjuk, arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi, serta 

metode dalam pembuatan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang dengan 

tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

5. Kepala Perpustakaan dan Staf  Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari, 

Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri 

Antasari dan Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan yang telah memberikan 

layanan yang baik bagi peneliti dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 

6. Kepada pemilik usaha nasi kuning H. Thalib yang telah banyak membantu dalam 

memberikan data informasi yang diperlukan penulis selama melakukan 

penelitian. 

        Dengan menyadari sifat kekurangan manusia, maka tentunya dalam penulisan 

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, dan penulis berharap nantinya akan 
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ada yang dapat lebih menyempurnakan lagi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

mendapat berkah dan keridhoan Allah SWT, sehingga dapat memberikan manfaat 

bagi para pembaca, khususnya bagi diri penulis sendiri. Amiin ya Robbal ‘aalamiin. 

 

 

 

 Banjarmasin,  17 April 2017 M                   

     1438 H  

 

     

        Fatmah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


