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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas 

selesainya tugas ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi. Salawat serta salam juga 

penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW,karena merupakan 

teladan umat yang patut kita contohkan yang telah mengadakan amar ma’ruf nahi 

munkar dipermukaan bumi ini. 

Penulis menyadari tanpa adanya  ridho dari Allah SWT, saya tidak akan 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Faktor – Faktor Yang 

Mempengaruhi Pertumbuhan Aset BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru.” 

untuk itu saya mengucapkan syukur yang  sebesar- besarnya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal ini masih 

jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan 

keterampilan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan 

serta arahan dari berbagai pihak skripsi ini dapat penulis selesaikan . 

Sehubungan dengan itu, maka dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada ayahanda (almarhum) 

yang saya banggakan dan ibunda tercinta Rawana yang telah memberikan 

pengorbanan  yang begitu tulus serta doa, motivasi, dan kasih sayang yang 

begitu besar kepada saya .”akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah untuk 

mewujudkan salah satu impian ibu dan almarhum ayah . Dan juga saudara-

saudara saya abang dan kakak (Effendi, Dahlia, Hendri). 
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2. Bapak Prof.DR.H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga kampus UIN Suska menjadi 

Kampus Bersatandar Internasional. 

3. Bapak Mahendra Romus, M.Ec.Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial . 

4. Ibu Ikwani, SE.Ak selaku ketua jurusan Akuntansi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Bapak Dr. Mulya Sosiadi selaku dosen pembimbing, yang telah 

membimbing, memberikan nasehat, motivasi serta mengarahkan penulis   

selama proses penyelesaian skripsi. Semoga bapak selalu dalam keadaan 

sehat dan murah rezki. 

6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang telah 

memberikan ilmunya kepada penuilis selama penulis mengikuti 

perkulihan. Serta karyawan dan karyawati akademik Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial yang telah memberikan bantuan selama perkulihan 

penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

7. Kepada pihak BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru yang telah memberikan 

kesempatan dan informasi - informasi yang dibutuhkan penulis guna 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman - teman seperjuangan jurusan Akuntansi “A” angkatan 2011 yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, kalian bagian dari hidup saya 

selama beberapa tahun ini. Teman - teman kos lacak dan gharim fc. 
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Sahabat tercinta, Robi, Eri, Iis, Dodi, Yati dan juga kawan - kawan kkn 

Rempak. 

Semoga Allah SWT memberikan hidayah-Nya atas apa yang telah 

diberikan kepada penulis serta mendapatkan balasan yang setimpal dengan amal. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin. 

 

 

      Pekanbaru,   Maret 2017 

      Penulis,  
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