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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERSEPSI NASABAH BMT SIDOGIRI 

TERHADAP PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE PADA BMT 

SIDOGIRI PEKANBARU”sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan 

Pendidikan Strata 1 (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan penulisan 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 karena sebab itu 

dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya 

kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta 

dorongan baik secara moral mmaupun spiritual. Sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Teristimewah ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang tersayang 

dan terhormat Ayahanda Khoirul Anwar dan Ibunda Yati Maharani yang telah 

membesarkan, mendidik dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang 

dan kesabaran serta do’a mereka pula maka saya bisa sukses. Semoga 

Ayahanda dan Ibunda selalu dalam lindungan Allah SWT. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu 

dan Bapak pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
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4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si.Ak. CA, selaku ketua jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Akt, CA., selaku sekretaris jurusan Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Bapak Drs. Zamharil Yahya, MM. sebagai penasehat akademis yang telah 

banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran 

kepada penulis dari awal mulai perkuliahan hingga penulis menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak., selaku pembimbing skripsi saya dengan 

kebesaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, 

memberikan pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Saya selaku penulis pengucapkan terimakasih 

banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. 

8. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan 

kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses 

perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi. 

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan dan 

do’a kepada penulis. 

10. Seluruh keluarga Akuntansi lokal D dan Akuntansi syariah lokal B tahun 

2012, Irmayati, Rindang Sudiarsih dan yang lainya yang tidak mungkin 

disebutkan satu persatu yang telah bersama-sama menuntut ilmu dan yang 

selalu memberikan bantuan semangat dan motivasi. 

11. Sahabat sekaligus adik-adik Kos Widya khususnya Wilda Yulika, Trinanda, 

Mita. Terimakasih untuk kebersamaan serta dukungan, semangat dan 

motivasinya. 

12. Terimakasih untuk kebersamaan serta dukungan, semangat dan motivasinya 

kepada Imron Rosyadi, S.Sy. 
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13. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta 

do’a yang diberikan mendapat oimbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. 

Penulis menyadari behwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu 

kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-

perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Pekanbaru,       Juli 2016 

Penulis 

 

 

 

SARI ASTUTI DEWI MAHARANI 
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