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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Allah Azza Wa jalla, yang telah 

menyempurnakan penciptaan manusia. Manusia yang diciptakan dengan unsur 

jasad dan ruh beserta segala potensinya dalam menjalani kehidupan sebagai 

bentuk ibadah kepada Allah dan sebagai khalifah yang mengelola bumi dan 

seluruh materinya. 

Bersyukur kita karena hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada 

kita semua, dengan kehidupan ini segala amal kebajikan, segala amal yang kita 

lakukan masih Allah izinkan untuk menghapuskan amal-amal buruk yang telah 

kita perbuat. sebaliknya, sekuat apapun keinginan kita untuk beramal dan 

melakukan berbagai perbaikan, tetapi ketika kita telah berpindah ke Alam 

Barzakh, maka segala amal yang kita upayakan tidak akan dihitung sebagai amal,  

karena itu marilah kita beramal selama di dunia ini. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada insan pilihan, 

sosok panutan umat, baginda Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, 

dan para pengikutnya yang tetap konsisten dengan Al-Qur’an dan Sunnahnya 

hingga hari kiamat nanti. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi banyak 

pihak yang senantiasa dengan tulus ikhlas turut memberikan bantuan, dukungan, 

dan do’a kepada penulis. Hingga akhirnya penulis berhasil memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi. penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nurdin dan Ibunda Yusmaida yang selalu 

mendoakan, memberikan semangat, dan selalu memberikan kasih sayangnya 

kepada penulis. 
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2. Bapak Dr. Mahendara Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mulia Sosiady SE, MM.AK.CA selaku ketua jurusan Manajemen 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang 

sangat peduli kepada mahasiswanya dan juga turut memberikat motivasi 

kepada penulis. 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, AK.CA dan Umi Rachmah Damayanti, SE, 

MM selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran, 

bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Riki Hanri Malau, SE, MM selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan dukungan, arahan, serta saran dalam penyusunan skripsi dan 

selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau atas segala ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama 

ini kepada penulis. 

7. Erma Nelis, Susilawati, Nofrida Yenti, Amd,Keb, Sahwalul Muksin,SH, 

Alfrianto, Ali Amran, Sefri Antoni, Fahrul Saleh, Sahwalul Muksin, Jeli 

Erdika Permata dan Haidil Habib selaku saudara kandung yaitu, Kakak, adik, 

dan keponakan penulis. 

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013, Manajemen Kelas I dan 

Konsentrasi Manajemen Keuangan Kelas C. 

9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis Ukhti Lilis Andriani,SE, Gita 

Asmeriya Dini,SE, Ika Lestari,Amd, Sila Karina,SE, dan Nur Hamisa,SE. 
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10. Keluarga besar Pondokan Zakiyah yaitu, Ukhti Elvina Roza, Roza Laili, 

Jumaida, Hilda Arnani. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan serta do’a hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini  masih banyak 

kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun 

dari semua pihak. Dan penulis berharap, semoga pembelajaran yang telah kita 

dapatkan dalam dunia pendidikan selama ini dapat dipetik hikmahnya. Akhirul 

kalam, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin... 

       Pekanbaru, November 2017 

        Penulis, 
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