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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL 

HASAN BERDASARKAN PSAK SYARIAH PADA BAITUL MAL WAT 

TAMWIL (BMT)  AL ITTIHAD RUMBAI PEKANBARU” sebagai salah satu 

persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata I (S1) Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, di dalam skripsi ini pun 

tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, 

tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan 

segenap kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca yang 

sifatnya membangun. 

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 

dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang 

selalu melindungi, memberikan jalan kemudahan, ilmu pemahaman serta nikmat-

nikmatNYA yang tak terduga melalui berbagai jalan. Serta terimakasih yang tidak 

terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua,  Ayahanda Kamil  dan Ibunda 

Yusnidar yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik tanpa kenal lelah dan 

selalu mengalir doa untuk penulis. 
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Karya ini penulis hadiahkan untuk kedua orang tua tercinta, sebagai bentuk 

bagian dari rasa syukur dan harapan orang tua terhadap penulis. Sehingga penulis 

mampu menempuh dan meraih gelar Sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. 

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa restu yang diberikan 

dalam mendidik dan membesarkan penulis. Selain itu, penulis juga ingin 

mengucapkan terimakasih kepada pihak yang juga berperan besar dalam 

membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M. Ag., selaku 

Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M. Ag., selaku Wakil Rektor II, 

Bapak Dr. Tohirin, M. Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

Ibu/Bapak pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, dan 

Ibu Nelsi Arisandy, SE, M. Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus 

sebagai orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus yang telah 

banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Hidayati Nasrah, SE, M.Acc, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan ilmu, mencurahkan segenap waktu dan kemampuannya dalam 
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upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu 

sabar menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Andri Novius, SE, M.si. Ak selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 

proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 

8. Segenap pihak Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai yang telah 

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjadi objek penelitian dan 

telah membantu penulis selama melakukan penelitian ini. 

9. Adik kandung tersayang almarhumah Faradilla Denada Zahra Putri, Winda 

Maharani Putri dan Muhammad Yuska Alvino, keluarga besar, tante marni, 

pak eri, cici, bang eka, terimakasih selalu mendoakan, memberikan motivasi 

dan selalu menyemangati.  

10. Sahabat-sahabat lima serangkai tersayang seperjuangan sepenanggungan 

dari semester satu hingga menjadi pejuang skripsi yang mengalami suka dan 

duka bersama yaitu, Zulirfayani Akma soon SE, dan yang sudah sarjana 

duluan Eka Yola Pradita, SE, Rahmatika Ritonga, SE dan Ghazy Gustianisa 

Wardhani, SE.  
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11. Tidak lupa pula Sahabat SMP tersayang Bella, Anggi, Ika, Deprian, Randy 

dan kakak angkatku Kak Fitri serta teman jauhku Ety. Terimakasih kalian 

semua sudah menjadi sahabat dan penyemangat yang terbaik, terimakasih 

untuk doa, dukungan, semangat, motivasi dan selalu menjadi penghibur 

disaat sedih.  

12. Muhammad Siddik terimakasih sudah mendoakan, memberi dukungan, 

motivasi, semangat serta perhatian yang luar biasa. 

13. Teman-teman KKN Dusun Tua Pangkalan Lesung Putri Nuradila S.Pd, 

Widiana, Yulfiariza Nursalbi S.Psi, Aswan S.Ag, Zulfikar, Yudha dan yang 

lainnya terimakasih banyak untuk doa, dukungan, semangat, motivasinya.   

14. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013, 

kelas Akuntansi terutama Umul Muthingah yang selalu mendesak agar cepat 

wisuda dan kelas Akuntansi Syariah A, terimakasih sudah mau berteman 

dengan baik, menjalin pertemanan baru dan juga berbagi informasi bersama. 

15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua 

dukungan dan motivasinya. 

Setiap usaha yang kita lakukan dalam menggapai impian merupakan 

sebuah benih kesuksesan, kunci kesuksesan terdapat dalam diri kita sendiri, 

seberapa besar tekad, kemampuan dan kemauan dalam membukanya. “Man 

jadda wa jada” barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 

mendapatkannya. Akhirnya kepada Allah SWT saya memohon ampun dan 

memanjatkan doa semoga diberi limpahan rahmat dan rezekinya, serta 
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memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan dan 

amal sholeh. Amin. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Pekanbaru, 12 Februari 2018   

             Penulis, 

 

YUSMILA RANI PUTRI 

11373200530 


