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MOTTO

َّ … َي ْرفَع اللَّه الَّذينَ آ َمنوا م ْنك ْم َوالَّذينَ أوتوا ْالع ْل َم دَ َر َجات ۚ َو.
ّللا ب َما ت َ ْع َملونَ َخِبرر
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadillah :11)

ًاالمترَاز َوحسْن ْالخت َام خَل ْرل
ْ َ إلى ْاْل َ َمل ب ْالجد َوالتُّقَى غَايَةً أ
ْ صِبَ َح
َ
َ سريْع
Apabila engkau tak mau tuk hidup teratur, maka engkaulah yang akan ditindas
oleh aturan manusia
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PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis ingin mempersembahkan skripsi
ini untuk:
1. Allah SWT karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat
dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada
Allah SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a.
2. Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi
serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah
lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap
dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk
membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan
cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
3. 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. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu
dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
4. Saudara saya (Adik-adik), yang senantiasa memberikan dukungan,
semangat, senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah
memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku
untuk kalian.
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5. Sahabat dan Teman Tersayang, terkhusus teman-teman “Kontrakan C21”
dan Keluarga HIMEPI UMY 2013 tanpa semangat, dukungan dan bantuan
kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda
tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih
untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan
dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata
saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya
sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk
kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan
salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga
kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang mengikuti petunjuknya
dan mengamalkan sunnahnya hingga hari pembalasan kelak.
Penyusunan Tugas Akhir yang berjudul: “WAKAF TUNAI SEBAGAI SUMBER
FUNDING

PERBANKAN

SYARIAH

DALAM

MENDORONG

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Bank BPD_DIY
Syariah)” disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan
studi Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini
dapat selsesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta
perhatiannya. Oleh karenanya dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis
haturkan banyak terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP, selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
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3. Bapak Syarif As’ad, S.EI., MSI., selaku Ketua Prodi Ekonomi dan
Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Yoyakarta.
4. Ibu Miftakhul Khasanah, S.TP., M. SI., selaku Dosen Pembimbing
Akademik.
5. Bapak Rozikan, S.E.I, M.E.I, selaku dosen pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan
pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen pengajar Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah
memberi bekal ilmu pengetahuan di bangku kuliah.
7. Pihak BPD DIY Syariah dan pihak BWU/T yang telah membantu
penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan semangat serta
dukungan lahir dan batin demi cita-cita anaknya.
9. Teman-teman ilmu pengetahuan khususnya Prodi Ekonomi dan
Perbankan Islam angkatan 2013 yang telah berbagi ilmunya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam
penyusunan tugas akhir ini.
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun sangat diperlukan dari semua pihak agar tugas akhir ini dapat
bermanfaat bagi banyak pihak.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Penulis
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