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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dengan kata 

sedalam Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan nikmat-

Nya, apalagi nikmat kemampuan dan kesehatan bagi penulis selama dalam 

penulisan skripsi ini dengan judul: “Strategi Pemberian Kredit dalam 

Mengatasi Kredit Bermasalah pada Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMKampung) di Kampung Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak 

ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan 

skripsi ini adalah salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi 

(SE) pada Jurusan Ekonomi Islam S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.  

Keduakalinya sholawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi 

besar kita Muhammad SAW, yang telah berjuang dan membawa kita untuk 

mengenal jalan kebenaran. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan 

terimakasih yang sedalam dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

dorongan dan bantuan sehingga selesainya pembuatan skripsi ini, terutama 

kepada: 

1. Orang yang teristimewa Ibunda Nurbaiti dan Ayahanda Atan Ahmad beserta 

abang, kakak yang sangat berjasa dalam mendidik, memotivasi, membimbing 
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dan memberi dukungan kepada penulis untuk mendapatkan pendidikan hingga 

terselesaikan dengan baik. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim beserta Wakil Rektor 1 Dr. Hj Helmiati, Wakil 

Rektor II Dr. H. Akhyar, M.Ag dan Wakil Rektor III Dr. Tohirin, M.Pd yang 

telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan 

tinggi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah 

Dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

4. Bapak  Kamiruddin M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

5. Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memotivasi 

dan selalu memberi masukan selama penulis menyelesaikan skripsi. 

6. Bapak Dr. Wahidin M.Ag selaku Pembimbing Akademis yang telah banyak 

memberi nasehat serta motivasi yang sangat berharga kepada penulis. 

7. Bapak,  Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik yang telah banyak mendidik 

dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi 

Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

8. Teman-teman seperjuanganku di lokal EI 12 angkatan 2013 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu dan penulis anggap seperti keluarga sendiri yang dari 

awal sampai sekarang masih tetap  menjalin hubungan baik.  

9. Teman spesial yang berinisial D.A yang selama ini sudah menemani, 

memberikan motivasi, sabar serta tak pernah mengeluh disetiap keadaan. 
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10. Teman-teman kost dan seperjuangan hidup, Ibuk Ica, pren Vera, Ayu, Ulfa 

yang telah banyak menghabiskan waktu bersama saat suka maupun duka dan 

semoga hubungan baik tetap terjalin sampai kapanpun walaupun saat nanti 

sudah pulang ke kampung halaman masing-masing.  

11. Teman-teman KKN di Kampung Teluk Rimba: Abdillah Khairi, Bayu 

Zulhendra, Farisah Fatizarah, M.Pd, Hernawati S.Pd, Fera Taffana Putri, SE, 

Muhammad Eka Karnain Putra, S.Si, Muhammad Zaki Sowabi, S.Pd, 

Mahwidayu, Ruslan Sulistianto S.Si, Sarimah, Shinta Ari Rukmana, S.Pd, 

Trio Nanda, S.Si, Widia Harisandi. 

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang telah banyak memberikan bantuan dan 

dukungan demi terselesaikannya skripsi ini. 

Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan 

dilipat gandakan oleh Allah SWT, Amin. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama 

bagi penulis sendiri. 

 

Pekanbaru,    Agustus 2017 

 

Wiwin Hasniati 

11325204707 

 

 

 

 


