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KATA  PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWarahmatullahi Wabaraktuh, 

Alhamdulillahirabbil‘alamin. Segala Puji dan syukur kepada Allah 

S.W.Tkarena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi 

dengan judul“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada 

PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”dapat selesai 

sebagai tugas akhir dalammenyelesaikan pendidikan sarjana (S1) ini di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas  Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwadari awal, proses, dan hingga 

terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segalabentuk bantuan, bimbingan, 

dorongan dan do’a dari berbagai pihak, maka untukitu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Ayahanda dan Ibunda (M.Saleh dan Yasni) beserta keluargaku yang penuh 

kasih sayang telah berusaha memberikan bimbingan serta mendo’akan 

penulis dalam menempuh kehidupan ini. Semoga Allah memberi rahmat 

dan hidayahnya kepada mereka. Amin. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, S.P, M.Ec.  selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, Msi, Ak.Ca selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang 

juga  memberikan dukungan  sehingga  terselesainya Skripsi ini. 
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4. Ibu Harkaneri, SE, Msa, Ak selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis 

menyelesaikan skripsinya hingga terselesaiannya skripsi ini. 

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar yang pernah memberikan ilmu 

dan pembelajaran yang bermanfaat kepada penulis. 

6. Teman-teman akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Ilmu  SosialUniversitas 

Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau, terima kasih atas segala dukungan 

dan do’anya,semoga pertemanan ini tetap terjalin sampai kapanpun. 

7. Semua pihak yang telah sangat membantu namun tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa yang kalian 

berikan.  

Penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, 

apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan hal yang kurang berkenan 

penulismohon maaf sebesarnya.Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak 

yangmembutuhkan.  Kritik  dan saran sangat penulis harapkan untuk  kebaikan 

dalam penulisan beikutnya. Terima Kasih Penulis ucapkan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi  Wabaraktuh. 

 Pekanbaru,      2016 

 

 

 Resi Wahyuni 

  

 


