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KATA PERSEMBAHAN 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 

ya Allah, 

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi 

takdirku, sedih, bahagia dan bertemu orang-orang yang memberiku 

beribu juta pengalaman hidup, yang telah memberi warna-warni di 

kehidupanku. 

Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal 

perjuanganku, Segala puji bagiMu ya Allah.. 

Alhamdulillah.. Alhamdulillahirobbil’alamin.. 

Ku panjatkan syukur kepadaMu ya Allah, Tuhan sekalian alam yang 

Maha Tinggi, Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang atas takdirmu 

telah kau ciptakan aku.. rasa syukur yang tiada terkira, terimakasihku 

untukMu.. 

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi 

persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, 

pembangun peradaban manusia yang beradab Habibana wanabiyana 

Muhammad SAW.. 

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku 

tercinta dan tersayang, yang tiada pernah hentinya selama ini 

memberiku semangat, do’a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta 

pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani 

setiap rintangan kehidupan yang harus kuhadapi.. 
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Ayah,.. Ibu,.. terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk 

membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian 

ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, berjuang untuk 

selalu memberikan yang terbaik untukku.. ma’afkan anakmu yang masih 

saja menyusahkanmu.. 

ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,, 

Terima kasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang 

setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan 

baik.. ya Allah berikanlah balasan yang setimpal syurga firdaus untuk 

mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api 

nerakMu.. 

Untukmu Abah (Said Hasan),, Mama (Mahrita).. 

Terimakasih..we always loving you... (ttd.Anakmu) 

Dan ku persembahkan ungkapan terima kasihku kepada: 

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama 

ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan 

mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada 

ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak 

Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati. 

Saya ucapkan terima kasih Kepada Hypermart Duta Mall Banjarmasin 

yang telah menerima dan memberikan izin kepada saya untuk melakukan 

tugas penelitian ini di Hypermart Duta Mall Banjarmasin, sehingga 

dapat terselesaikannya tugas akhir ini, semoga hasil dari penelitian ini 
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dapat bermanfaat untuk Hypermart, semoga Hypermart sukses 

selalu..!! 

Sahabat dan teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan 

kalian semua, takkan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk 

canda tawa, tangis dan perjuangan yang telah kita lewati bersama dan 

terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. 

Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa.. SEMANGAT...!!! 

Teruntuk Kalian My Sister, Kedua Saudari sekamar kos ku (Hj. Noor 

Jannah & Khairunnisa) , yang selalu memberiku nasehat, motivasi, 

dukungan. menegurku ketika aku salah, menghiburku ketika aku 

bersedih, memberikanku semangat dan motivasi ketika aku berpikir 

bahwa aku tak sanggup menjalani semuanya ini.. memberikanku suntikan 

kebahagiaan setiap harinya..terima kasih untuk kalian berdua.. 
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KATA PENGANTAR 

 

 ِبْسِم هللِا الرَّ ْْحَِن الرَّ ِحْيمِ 
 ّلِلَِِّ َربِ  اْلَعا َلِمْْي َوالصَّالَ ة  َوالسَّالَ م  َعَلى اَ ْشَر ِف ْاألَ نِْبَياءِ  َاْْلَْمد  

 ُم َمٍَّد َو َعَلى اَلِِه َوَصْحِبِه َاْْجَِعْْيَ، اَ مَّا بَ ْعد  َو اْلم ْر َسِلْْيَ َسْيِد ََن 
 

        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, 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 



vi 

 

Banjarmasin yang telah memberi persetujuan dan menerima dari tahap proposal 

hingga akhirnya menjadi skripsi.  

3. Bapak Drs. Nispan Rahmi, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Ibu 

Rohana Faridah, SE. MM 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 pimpinan Hypermart Duta Mall Banjarmasin, yang telah banyak 

membantu dalam memberikan data informasi yang diperlukan penulis 

selama melakukan penelitian. 

7. Kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga, yang selalu memberikan 

motivasi, semangat dan dorongan kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

        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,  15 April 2017 M                   

     1438 H  

 

     

 Syarifah Muzli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


