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KATA PENGANTAR 

 
اْلَحْمدُ  ِ للِ  الَِّذيْ  أَنْ َعَمَنا بِِنْعَمةِ  ْاإِلْيَمانِ  َوْاإِلْساَلِم. َوُنَصلِّيْ  َوُنَسلِّمُ  َعَلى َخْيرِ  ْاألَنَامِ  َسيِِّدنَا 

 ُمَحمَّد   َوَعَلى اَِلهِ  َوَصْحِبهِ  َأْجَمِعْينَ  َأمَّا بَ ْعدُ 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Efektifitas Program Paket 

Masa Depan Di Btpn Syariah Dalam Memberdayakan Perempuan Untuk 

Mengembangkan Ekonomi Keluarga”  ini  dapat  diselesaikan dengan baik. 

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

shallallahu 'alaihi wasallam. sebagai suri tauladan ummat, orang terkemuka dan 

terhormat,   orang   yang   dibantu   malaikat   Jibril   dalam   membawa   bendera 

kemuliaan,  perkumpulan-perkumpulan  menjadi  terhormat  dengannya,  ia 

terlindung dari kesalahan dan kesesatan, terhindar dari hawa nafsu, perkataannya 

adalah aturan, ucapannya adalah agama dan perilakunya adalah wahyu 

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

gelar magister ekonomi Islam bagi mahasiswa program S2 pada Jurusan Ekonomi 

Islam Universitas Islam Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 

pihak demi kesempurnaan tesis ini. 

Dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat 

bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt. 
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sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada: 

1. Bapak  Nandang  Sutrisno,  SH.,  LLM.,  M.Hum.,  Ph.D.,  selaku  Rektor 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kebijakan- 

kebijakan demi membangun UII Yogyakart. 

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 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku sekretaris Program Pascasarjana Fakultas 

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

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

menyelesaikan tugas akhir ini,  yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan 

ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, 

motivasi, arahan, saran-saran dan masukan-masukan yang sangat berharga 

kepada penulis selama menyusun tesis ini. 

6. BTPN Syariah kantor cabang Sleman, khususnya bapak Yosi selaku Pembina 

Manager, mbak Alfi, Wina, Novi, Lisa, dewi, Mas heri, Nugroho, Faiz dan mas 

Yogi yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini sehingga 

memudahkan penyusun untuk mendapatakan data guna tersusunya penelitian 

ini. 

7. Para Dosen Program Pascasarjana Megister Ilmu Agama Islam Universitas 

Islam Indonesia, yang dengan ikhlas menularkan berbagai disiplin 

keilmuannya kepada penulis. 
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8. Segenap staf akademik Program Pascasarjana Megister Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia. 

9. Kepada Kedua orang tua saya ayahnda Arlis dan ibunda Yusmawati yang 

telah mengasuh, mendidik dengan segala pengorbanannya baik berupa moril 

maupun materil, ketekunan dan ketulusan doanya serta nasehat dan petunjuk 

dari keduanya merupakan jasa yang tak ternilai harganya. Kakak tersayang, 

Mainil Asni, Rinal Padri, Marfil Ardi dan adik ku Ardian Saputra, A.Md yang 

selalu memberi Support dan semangat. Kartika,SEI serta keluarga besar (Alm) 

Baharuddin yang selalu memotivasi penulis. 

10. Seluruh kawan-kawan mahasiswa kosentrasi Ekonomi Islam angkatan 

2016/2017 yang telah memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan 

tesis ini. 

11. Seluruh anak-anak Asrama Tj. Raya yang telah memberikan semangat, 

motivasi, doa dan dukungan dalam mengerjakan tesis ini. 

12. Semua  pihak  yang  tidak  dapat  penulis  sebut  satu  persatu  yang  telah 

membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. 

 

Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan berlipat ganda, amin. 

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri 

maupun pihak-pihak yang membutuhkan. 

 Yogyakarta,  5 April 2018 
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