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KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم علي سيدنا حممد وعلى اله وأصحابه أمجعني،

 أشهد أن ال اله إالّ اهلل وأشهد حممدا عبده ورسوله
 

 Segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah  memberikan nikmat kesehatan 

jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyeselaikan tesis ini tanpa 

halangan. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kadirat Nabi nan 

agung nan muliya Nabi Muhammad S.A.W.  

 Selanjutnya penulis menyadari masih banyak kekurangan ataupun kekeliruan 

didalam penyusunan karya tulis ini yang dalam hal ini berjudul: Strategi Bersaing 

Hotel Syariah Pendekatan Manajemen Bisnis Syariah (Studi Pada Syariah 

Hotel Solo), tak lupa ucapan terimakasih kami haturkan kepada orang-orang yang 

ikut berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ini, tanpa bantuan dan do’a mereka 

penyusunan karya tulis ini dirasa tidak akan terselesaikan. 

 

Kami haturkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H, M.H, L.L.M, Ph. D, selaku Rektor Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta 

2.  Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI, selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.  



xvii 
 

4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag, Selaku Sekertaris Program Pascasarjana 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

5. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini, yang mengarahkan, memberikan bimbingan, 

saran-saran, dan masukan-masukan yang berharga. 

6. Para Dosen Program Pascasarjana Megister Studi Islam Universitas Islam 

Indonesia, yang dengan ikhlas menularkan berbagai disiplin keilmuannya 

kepada penulis.  

7. Kedua orang tuaku ayahanda tercinta KH. Imam Mahfudz, dan Ibunda 

tercinta Hj. Mudrikah yang telah luar biasa mendorong dan mendoakan 

anaknya sehingga dipermudahkan untuk menyelesaikan tesis ini dengan tepat 

waktu dan Juga atas dukungan moril dan financial demi melihat anaknya 

menyelesaikan studi  S2 Magister Studi Islam di Universitas Islam Indonesia 

ini. 

8. Saudaraku H. Adib Sururi, Kholid Ashari, Etik Nisa Kurin, Estri Mardiana,  

terimakasih atas do’a kalian sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini 

dengan baik. Mudah-mudahan segala bentuk bantuan yang diberikan kepada 

penyusun tersebut menjadi amal baik yang diterima dan mendapat pahala 

yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin, segala 

kekurangan dan ketidak sempurnaan tentu akan terdapat dalam Tesis ini, oleh 

karena itu segala saran dan koreksi selalu terbuka bagi penyusun sepanjang 

hal yang mengarah kepada kebaikan dan kesempurnaan. 

9. Seluruh keluarga besarku yang memberikan bantuan secara moril. 
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