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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

 Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “analisis peranan 

pembiayaan mudharabah dan murhabahah terhadap perkembangan usaha 

mikro kecil dan kesejahteraan nasabah di BMT UGT sidogiri pekanbaru”. 

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademis untuk 

memperoleh gelar Sarjana S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang 

islamiyah bertauhid dan berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat 

sekarang ini.  

 Dalam penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau 

beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu 

pembantu Dekan LII dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
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3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, MSI, AK, CA  selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.AK selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1. 

5. Ibu Jasmina Syafe’I, SE, M.,Ak.,Ak.,CA selaku Penasehat Akademik yang 

telah banyak memberikan motivasi selama kuliah. 

6. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan konsultasi dan bimbingan, serta saran, dukungan dan arahan 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Proses penyelesaian yang sangat panjang menempa pribadi saya untuk 

lebih termotivasi menyelesaikan penelitian skripsi dengan sempurna dan 

penuh semangat menggali sumber sumber ilmu demi terciptanya kualitas 

dan kuantitas karakter pribadi Sarjana lulusan UIN Suska Riau. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staf yang 

telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada penulis.  

8. Pimpinan dan masyarakat yang bersedia menjadi informan dalam 

penelitian ini. 

9. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda Jasman dan 

Ibunda sumbinah dan Bapak Mertua Tuhimin serta Ibu Mertua Karsiah 

selaku Orangtua penulis tercinta yang tiada henti-hentinya selalu 

memberikan doa, rasa kasih sayang yang besar tiada terbalas, ketulusan 

cinta mulia dan pengorbanan yang luar biasa, serta  terus mendukung 

penulis baik moril maupun materil dan memotivasi penulis agar menjadi 
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seorang Sarjana yang berkualitas dan berkarakter. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. 

10. Kepada suami tercinta Heri juwanto dan baby yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk mengantar jemput dan  menemani dalam  suka 

duka dalam pembuatan skripsi ini 

11. Abang dan kakak kandung  penulis, yusef sugiwanto, sugeng riyadi, faida 

khasanah, elfa laeli, serta abang dan kakak ipar penulis, marwita, 

asmawati, yayang, sugiono S.H, rahmad supendi dan novi astuti. Dan 

keponakan tercinta, haffy riyadi,  nur alisya febriana, amellya ramadhani, 

aqilla hasna azzahra, adella faraniza azni, nuraini amellya putri, miranda 

rahma noviyanti terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya, menjadi 

motivasi  dan inpirasi penulis untuk lebih bersemangat dan lebih baik 

kedepannya.. 

12. Kepada sahabat-sahabat sehati dan seiman (insya Allah) Maya Novriza, 

Regina Sari, Siti Ulfa, Intan Kasih, Fitri Andalena, Wiwik Lestari serta 

teman teman kos dan cewek cantik yang juga selalu menemani dan 

mendampingi penulis, terimakasih buat sejuta cerita dan pengalaman indah 

bersama kalian. 

13. Kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Akuntansi lokal I angkatan 

2013 dan Akuntansi Syariah A angkatan 2013 tanpa terkecuali, teman 

teman KKN Bukit Raya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.  
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Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan 

skripsi ini. 

Pekanbaru, 13 Juni 2017 

Penulis, 
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