
 KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik-Nya Allah robbul ‘alamin. Tiada daya dan 

upaya melainkan kekuatan dari-Nya, tiadalah kata demi kata dalam tulisan ini bisa terurai 

kecuali atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa yang mempermudah penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan buat junjungan nabi 

besar muhammad SAW, keluarga, sahabat dan semua umatnya yang beriman sampai hari akhir 

nanti. Atas jasa beliaulah hari ini kita dapat merasakan nikmat yang luar biasa berupa nikmat 

iman dan Islam serta bisa menimba ilmu dari sumbernya ilmu. 

 Dalam kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan judul “Analisis Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi dan Non Akuntansi UIN SUSKA Riau Terhadap Penerapan 

Prinsip Akuntansi Syariah di Perbankan Syariah Pekanbaru”. Skripsi ini diajukan untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya 

kepada: 

1. Yang teristimewa buat ayahnda Darusman dan ibunda Suryani yang selalu mencurahkan 

dan memberikan kasih sayang, do’a, dorongan, motivasi dan materi dalam  setiap langkah-

langkah dan lika-liku kehidupan ananda. 

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. 

4.  Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 



5. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.AK, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, 

tenaga, pikiran dan kesempatan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

7. Semua dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama 

perkuliahan. 

8. Seluruh teman-teman angkatan 2012 khususnya kelas F dan konsentrasi syari’ah kelas B 

9. Teristimewa buat adik-adik ku Faisal, Putri Amelia dan Hasbi As-shidqi serta semua 

keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan dan do’a serta berbagi canda 

tawa. 

10. Untuk guru-guru agama ku dan teman –teman seakidah, seorganisasi dan setempat tinggal 

RUBIN yang tak bisa disebutkan satu persatu dalm tulisan ini. 

11. Buat teman-teman yang sama-sama menyelesaikan skripsi: bang Iim, Agus, Madi dan yang 

lainnya. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan. Oleh karena 

itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

yang sifatnya membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. 

             Pekanbaru,  Januari 2017 

                                                                                                            

      Muhammad Syarif 

                                                                                                                11273102834 

 

 


