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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan 

Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2016”. 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan 

memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

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. Orang tua tercinta Bisman Nasution (almarhum) dan Sukmawati, terimakasih 

ayah dan ibu atas semuanya kasih sayangnya, motivasi, nasehat, semangat, 

dorongan yang selalu kalian berikan untuk membuat penulis menjadi orang 

yang lebih baik lagi, lebih tabah, dan lebih berani dalam menjalani hidup ini, 
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maaf ayah dan ibu sampai saat ini penulis belum bisa memberikan yang terbaik 

dan penulis berharap doa dan harapan yang ayah ibu sampaikan disetiap sujud 

bisa terwujud dan menjadi kekuatan bagi penulis. 

3. Kakak dan abang tersayang Sri Yunita, S.Sos dan Muhammad Fadly, terima 

kasih sudah memberikan semangat, do’a dan segala yang dibutuhkan penulis 

untuk menyelesaikan penelitian in.  

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

6. Ibu Ikhwani Ratna SE, M.Si, AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

7. Ibu Aras Aira, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan 

dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar menghadapi penulis 

dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Desrir Miftah, SE, MM. Ak selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

duduk di bangku kuliah dalam rangka menuntut ilmu. 
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10. Sahabatku di tanah rantauan semenjak PNDK hingga sama-sama berjuang 

mengejar wisuda Mustofa Nasution, Hari Indrawan, Jufri Hamdani, Khoiruddin 

dan Abdurrahman Hakim terima kasih telah menjadi sahabat, keluarga, dan 

motivator di kala senang dan susah . Semoga segala bantuanmu di balas oleh 

Allah SWT. Semoga ini menjadi stimulus untuk kita meraih gelar dan toga 

selanjutnya, amin amin ya robbal ‘alamin. 

11. Sahabat seperjuangan, Fajar Rahmat, Rahmat Hidayat, Muhammad Afriansyah, 

Muhammad Suhairi, Nanda Syahputra, Fawziya dan Monica Satry Utami 

terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya. 

12. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 terutama 

kelas Akuntansi B dan Akuntansi Syariah A, dan teman-teman lainnya baik 

yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Terimakasih telah menjadi teman 

yang baik selama delapan semester, menjalin pertemanan baru dan juga tempat 

berbagi ilmu. 

13. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Berancah, Kecamatan Bantan, 

Kabupaten Bengkalis yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima 

kasih telah menjadi keluarga selama KKN, semoga hubungan kita selalu 

terjaga. 

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

tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua dukungan 

dan motivasinya. 
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Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian 

ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, 

mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan. 

 

 Pekanbaru, 10 Maret 2018 

 Penulis,  
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