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KATA PENGANTAR 

 الَّساَلُم َعَلْيُكْن َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه

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 “ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM 

AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN 

(STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI)”. 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 Alm. YUSUF 

RITONGA dan ibunda  SANGKOT MAHINDUN. Terima kasih atas segala 

cinta, kasih sayang, do’a, dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah 

kepada penulis. Terima kasih buat kakak-adikku JAKI PEN BAKTI dan 

SARDIANY yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk 

keberhasilan penulis selama ini. 

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. H. Munzir Hitami selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf. 

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

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau. 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, MM, AK selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Suska 

Riau. 

5. Ibu Harkaneri SE, MSA, AK, CA selaku Dosen konsultasi proposal dan 

Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan 

bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
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6. 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. 

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau. 

8. Buat yang tersayang  Elisda Wardany Harahap 

9. Seluruh Teman-teman Akuntansi C 2010, yang tidak mungkin penulis 

sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa kepada 

penulis. 

10. Seluruh teman-teman Konsentrasi Akuntansi Syariah 2010, yang tidak 

mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, saran 

dan do’a selama penulisan maupun mengikuti perkuliahan. 

11. Sahabat dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata, Desa pekan arba’ yang selalu 

memberikan suport dan doa kepada penulis. 

12. 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 

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,   Maret 2017 
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