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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Simpanan Masyarakat, Deposito 

Mudharabah, Aktiva Produktif (PYD), NOM (Net Operating Margin), 

Terhadap FDR (Financing to Deposit Ratio). Pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah Air Tiris ”. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda Susilo dan 

ibunda Suhartik. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dan inspirasi 

serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis.  

Penulis menyadari bahwa penulisan sripsi ini dapat terselesaikan karena 

adanya campur tangan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta, 

Susilo dan Suhartik begitu besar pengorbanan mereka. Mereka selalu menjadi 

motivator utama dalam hidup untuk dunia dan akhirat. Memberikan kasih sayang 

yang tidak terhingga dan do’a-do’anya yang selalu melindungi setiap langkah 

penulis. Terima kasih untuk kedua mertua, Parsun dan Poniatik yang telah 

mendo’akan, memotivasi serta membantu biaya kuliah. Terima kasih  kepada sang 

suami tercinta, Awaliadi yang turut memberikan dukungan baik moril maupun 

materil yang sangat mendorong penulis untuk terus berusaha dalam 
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menyelesaikan skripsi ini.Terima kasih juga untuk adik saya Wina Nila Wati dan 

Widy Tri Suharsila yang selalu memberikan do’a sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menghanturkan rasa hormat dan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Uin suska Riau 

beserta Staf. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan  Ilmu Sosial Uin suska Riau. 

3. Ibu Dr. Leny Novianti. MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Wakil Dekan I  Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin suska Riau. 

4. Ibu Dr. Julina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Uin suska Riau. 

5. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA  selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin suska Riau. 

6. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si.Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau. 

7. Bapak Drs. H. Almasri, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah banyak 

memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan 

skripsi ini. 

8. Bapak Nanda Suryadi, SE, ME selaku pembimbing proposal yang telah 

meluangkan waktu dan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun 

dan menyelesaikan. 
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9. Ibu Harkaneri, SE. MSA, Ak, CA selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis 

untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska 

Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 

perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska 

Riau. 

12. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 Angkatan 2014, teman-teman Akuntansi 

lokal H, teman-teman konsentrasi Akuntansi Keuangan Syari’ah B, serta 

sahabat tercinta Bian Lestari, Devi Novita Sari, Indah Permata Sari, yang telah 

banyak  memberikan dukungan dan bantuan saat menjalankan perkuliahan dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Terkhusus untuk kak Dhita, T. Syarifah Mahfuzah dan Hidayatul Muslimin  

yang selalu memberikan dorongan serta pemikirannya sehingga saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini.  

14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang 

telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah 

SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
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mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk 

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 

 

     Pekanbaru,   Oktober 2018 
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