
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur saya panjakan kepada Allah SWT, sholawat serta salam 

saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang membawa syafa’at 

kebaikan dan keselamatan kepada kami sekalian, tak lupa pula kepada keluarga 

ahlul bait, para sahabat, para syuhada, para tabi’in dan tabi’ud, semoga senangtiasa 

dirahmati oleh Allah SAW. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan rahmat dan 

kesehatan yang tiada terhingga dan tidak terukur sehingga saya dapat 

menyelesaikan tesis saya yang berjudul : PERKEMBANGAN TATA KELOLA 

KEKAYAAN RUMAH TANGGA ISLAM 

 Tesis ini disusun dan diajukan dalam rangka sebagai salah satu prasyarat 

wajib dipenuhi guna mendapatkan gelar Magister & Ekonomi Islam pada Program 

Studi Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi & Jeuangan Islam Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta. Penghargaan dan ucapan terimakasih penulis 

sampaikan kepada: 

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. 

2. Dr. Jaka Sriyana, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Keuangan Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

3. Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D., selaku ketua prodi Pasca Sarjana 

Magister Ekonomi & Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 



4. Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.d. selaku dosen pembimbing yang membantu, 

mengarahkan, menyemangati dan memberi masukan yang sangat 

membangun dan membantu sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. 

5. Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberi arahan dan masukan sehingga tesis ini terboboti dan sangat 

berguna dalam proses penyusunan. 

6. Bapak serta Ibu Dosen Program Pasca sarjana Magister Ekonomi & 

Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarya yang telah 

bersedia memberikan ilmu dan pengajaran yang berguna dalam masa 

perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini. 

7. kedua orang tua Ayah dan Ibunda Tercinta dan tersayang yang senagtiasa 

menyemangati dan mengiringi langkah kaki dengan doa untuk saya selama 

menjalankan study. 

8. Kakak-kaka saya tersayang dan terkasih yang tidak pernah luput dalam 

menyemangati dan membantu selama masa study saya. 

9. Rekan-rekan seperjuangan di pasca sarjana khususnya prodi Magister 

Ekonomi Keuangan (MEK), terimakasi atas semua momen-momen 

bersama baik suka dan duka bersama kalian, semoga kita senangtiasa  

diberikan kemudahan dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. 

10. Para informan yang sangat memberi kontribusi dalam tesis ini yang tidak 

bisa saya sebutkan satu-persatu. Tesis ini tidak akan berjalan dengan baik 

dan selesai tepat waktu tanpa adanya bantuan dari informan. 



Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini dengan 

balasan yang tiada terhingga dan sebaik-baiknya balasan. 

Untuk itu saya selaku penulis menyampaikan teramat banyak terimakasih atas 

kebaikan  tersebut. 

      

      Yogyakarta, 4 Desember 2018  

 

     Yuliana Mustamin 

 

 

 

 

 

 

 


