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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada 

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam,  keluarga beliau, sahabat serta seluruh 

umat islam yang masih berpegang teguh pada sunnahnya. 

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir program S1 

jurusan Akuntansi Konsentrasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah 

Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Bi Rate, Produk Domestik Bruto, dan Jumlah 

Uang Beredar Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah 

(Periode 2012-2016), Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, 

sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan. 

 Selesainya skripsi ini tidak lepas dari pihak-pihak yang memberikan 

dukungan, bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 
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1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan.  

2. Kedua orang tua tercinta Bapak Aspan dan Ibu Sudarmi yang telah memberikan 

seluruh cinta, waktu, doa, nasehat, tenaga, materi, dukungan, seluruh kebutuhan 

penulis hingga saat ini, serta pengorbanan yang selalu bapak dan ibu berikan 

selama ini, dan adek tersayang Sulis Gadis karimah atas segala doa, motivasi, 

dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II, III yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan Akuntansi dan Ibu 

Nelsy Arisandy, SE, M. Ak, Akt, CA sebagai Sekretaris jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

6. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak, selaku Dosen Penasehat Akademis yang 

telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir, serta sebagai Dosen 

Konsultasi sebelum penulis melakukan penelitian. 

7. Ibu Desrir Miftah, SE, MM. AK, selaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada 
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penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, semoga Ibu selalu 

diberi kesehatan dan mendapatkan pahala atas ilmu yang telah diajarkan. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang 

telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu 

pada almamater ini. 

9. Karyawan akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang 

selalu melayani penggunaan administrasi penulis. 

10. Sahabat yang selalu ada dan telah membantu penulis hingga terselesaikan 

skripsi ini, yaitu Edo Surya Darma, Tetty Aries Tantia, Fera Guslindasari, Riko, 

Angga, Anggi, Hidayati Ferlis, Juliana, Siti Mawaddatu R, Deyi M, Dila 

Permata S dan Teman-teman sekelas Akuntansi F 13 selanjutnya untuk 

seseorang yang selalu memberi semangat maupun dukungan. 

11. Teman-teman sekelas Akuntansi Konsentrasi Syariah A13 dan B13 yang sangat 

berkesan walaupun hanya semester VI dan VII  bersama terkhusus teman-teman 

seperjuangan Agus S, Muhammad Efri Y, Gusnaldi, dan Robby Sugara  yang 

saling membantu dan memotivasi selama penyelesaian skripsi ini. 

12. Teman-teman KKN angkatan ke 40 tahun 2016 terkhususnya tim Desa Parit 

Kebumen Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis, atas kebersamaan kalian, dan 

kerja samanya hingga selesai KKN. 

13. Sahabatku di tanah rantauan semenjak PNDK hingga bersama-sama berjuang 

mengejar wisuda Yogi Deswendra, Robi Darwis, terima kasih telah menjadi 

sahabat, keluarga di kala senang dan susah, terimakasih kepada teman-teman 
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kos yang berada di Gang Satria ujung, Semoga persahabatan kita terjalin 

selamanya. 

14. Sahabat Pionir VIII (Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni, dan Riset) perguruan tinggi 

keagamaan islam negeri (PTKIN) Se-Indonesia yang dilaksanakan di 

Universitas Ar-Raniry Banda Aceh 2017, sahabat seperjuangan di Aceh untuk 

meraih prestasi, dan terimakasih kepada Tim Volley Uin Suska Riau yang 

sudah menjadi keluarga di tanah perantauan ini, semoga selalu kompak, dan 

membangakan nama UIN Suska Riau. 

15. Kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses penyusunan 

skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih, semoga bantuan dan jasa yang 

diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Pekanbaru,  Februari 2018  

Penulis, 
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