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KATA PENGANTAR 

     

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju 

alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 

Skripsi dengan judul “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), 

FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), DAN RETURN ON ASSET (ROA) 

TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM 

SYARIAH (PERIODE 2012-2016) ”, merupakan salah satu syarat untuk 

mengikuti ujian oral comprehensive serjana ekonomi pada program S1 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis 

berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. oleh sebab itu dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada 

berbagai yang telah memberikan bantuan, usaha, do’a, bimbingan serta dorongan 

baik secara moral maupun spiritual, sehingga skrpisi ini dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kesempatan dan hidayah-

Nya sehingga penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan 

baik. 

2. Kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Zahari dan Ibunda Rasi’ah. Yang 

telah memberikan kasih saying serta pengorbanan yang luar biasa buat 

penulis selama melakukan pendidikan sehingga selesai perkuliahan ini. 

Ananda ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanan, kesabaran, 

do’a, bimbingan, nasehat, kasih saying dan cinta yang tiada henti Ayah dan 



 
 

iii 

Ibu berikan, sehingga dapat mengantarkan penulis pada cita-cita yang 

diinginkan. Tiada balasan yang setimpal apapun yang dapat penulis berikan 

kecuali istiqomah tetap selalu berdo’a untuk Ayah dan Ibu semoga selalu 

diberikan kesehatan, umur panjang, dan selalu berada dalam Naungan Ridho 

Allah SWT, amin. 

3. Kakak-kakak penulis tersayang Nursalmi, Khairizul, Nursalma, Jefri, Amam, 

Yuni yang selalu memberikan perhatian, bantuan dan do’a kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. dan juga buat seluruh keluarga yang sudah 

banyak membantu baik dukungan moril dan materil, penulis ucapkan 

terimakasih untuk semuanya. 

4. Bapak Prof, Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, II dan III yang telah 

memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini. 

5. Bapak Dekan Dr.Mahendra Romus, SP,M.EC., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial dan beserta Staf. 

6. Ibu Ikhwani Ratna,SE,M.Si,Ak,CA selaku Ketua jurusan dan Staff prodi 

akuntansi yang telah memberikan motivasi dan kemudahan berurusankepada 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Ibuk Harkaneri,SE,MSA,Ak,CA selaku dosen konsultasi sekaligus 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan, semangat dan meluangkan 

waktu begitu banyak dan selalu ada jika penulis memerlukan bimbingan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibuk Sehani,SE.MM selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banayk 

memberikan dukungan, nasehat dan bimbingan kepada penulis sejak awal 

perkuliahan. 

9. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sangat berjasa 

memberikan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

10. Semua sahabat kuliah penulis sekaligus teman seperjuangan Risni Wati, S.Pd, 

Riska Oktari S,Pd, puji utami, S.E, Fitria Ningsih, Yuniarni S.E, Tidar Yanti 

S.E, Sri Lestari S.E dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 
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yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Samua sahabat SMA penulis vina, ipit, fira, neli, winda, dan lainnya yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan 

saran kepada penulis. 

12. Semua teman kos Yola, Aini, Nurdiyah, yang selalu memberikan dukungan 

kepada penulis. 

13. Semua teman-teman Akuntansi A 2014 dan Akuntansi Syariah A 2014 yang 

selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Abang-abang penulis Zulfadli, zulkifli, Endi, Rozi, Bayu, Ali dan lainya yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak pernah bosan memberikan 

semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

15. Semua teman-teman KKN penulis serta warga Desa Kuala Terusan 

Pangkalan Kerinci yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu 

memberikan semangat sehingga penulis terpacu untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini.  

16. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan baik secara lansung maupun tidak lansung. 

Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan dilipat 

gandakan oleh Allah SWT, Amin. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya semua pembaca serta 

kemajuan ilmu pengetahuan. Amin. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih dapat banyak 

kekurangan. Kritik dan sanran sangat diharapkan untuk kesempurnaan 

penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang 

membutuhkan. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

Pekanbaru,  Maret 2018 

Nining Amelya Putri 

NIM. 11473202272 


