KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta‟ala yang
senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Pengaruh Faktor Makro
Ekonomi Indonesia dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap
Penghimpunan Deposito Mudharabah (Studi Empiris pada Bank Umum
Syariah di Indonesia Tahun 2012-2015)” sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dapat
terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan,
kritik, saran dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat
pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :
1.

Allah Subhanahu wa ta‟ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melindungi, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman
serta nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan.

2.

Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, 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
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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.

5.

Ayahanda dan Ibunda tercinta Hasan Basri dan Rokiah, terimakasih ayah
dan ibu atas semua kasih sayangnya, motivasi, nasehat, semangat, dan
dorongan yang selalu kalian berikan untuk membuat penulis menjadi orang
yang lebih baik, lebih tabah, dan lebih berani dalam menjalani hidup ini.
Maaf ayah dan ibu sampai saat ini penulis belum bisa memberikan yang
terbaik dan penulis berharap doa dan harapan yang ayah ibu sampaikan
disetiap sujud bisa terwujud dan menjadi kekuatan bagi penulis.

6.

Kakak dan abang tersayang Elvi Rahmi dan Zukri Hasan, terima kasih
sudah memberikan semangat, do‟a dan segala yang dibutuhkan penulis
untuk menyelesaikan skripsi ini.

7.

Keponakan tersayang Khairil Fikri, Riski Eriadi dan Raffasya Al Fatih
terima kasih telah menjadi motivasi bagi penulis untuk bisa cepat
menyelesaikan penelitian ini dan penulis bisa secepatkan pulang kerumah.

8.

Bapak Muklis, SE, MM selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah
memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya
memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar
menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

9.

Bapak Nanda Suryadi, SE, ME selaku dosen konsultasi proposal yang telah
memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya
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memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar
menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10.

Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak selaku Penasehat Akademis yang telah
memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11.

Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM dan Ibu
Harkaneri, SE, M.Sa, Ak, CA selaku dosen penguji ujian munaqasah.

12.

Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis
selama duduk di bangku kuliah dalam rangka menuntut ilmu.

13.

Sahabat terbaik di tanah rantauan sejak PNDK hingga sama-sama berjuang
mengejar wisuda, my brother from another parents Eky Purnama Suhandha,
terima kasih telah menjadi sahabat, keluarga, dan motivator di kala senang
dan susah. Semoga segala bantuanmu di balas oleh Allah Subhanahu wa
ta‟ala. Semoga ini menjadi stimulus bagi kita untuk meraih gelar dan toga
selanjutnya, amin amin ya robbal „alamin.

14.

Sahabat seperjuangan, Fiki Jumandani, Robby Sugara, Danil Hadis Saputra,
Deni, Ozy Yudri Maselingga, Agung Nusema dan Muhammad Kowi terima
kasih atas doa, bantuan dan dukungannya.

15.

Sahabat-sahabat seperjuangan sepenanggungan Milla Yolanda, Egita
Guspita, Suli Mariati, Febi, Nurul Azizah, Nurul Maulita. Terima kasih
telah menjadi sahabat terdekat, pahit manis kuliah dilalui bersama. Semoga
persahabatan kita terjalin selamanya.
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16.

Teman-teman terdekat Ilham Yasmin, Edo Surya Darma, Herman, Chalid,
Beni Asri, Trian Saputra, Muhammad Frans Hendra, Zikri Rahman.
Terimakasih talah menjadi teman yang baik. Banyak waktu yang telah
dilewati bersama ketika kuliah maupun diluar kuliah. Semoga kita dapat
menjaga ikatan pertemanan ini dengan baik.

17.

Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013
terkhusus kelas Akuntansi E dan kelas konsentrasi Akuntansi Syariah B,
serta teman-teman lainnya baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal.
Terimakasih telah menjadi teman yang baik selama delapan semester,
berjuang bersama-sama, menjalin pertemanan baru dan juga tempat berbagi
pengalaman dan ilmu.

18.

Teman-teman Praktek Kerja Lapangan (PKL) PT. Bank Perkreditan Rakyat
Putra Riau Mandiri, Bambang Sugito, Aisyah Nuraini, Willia Afrida,
Harissa Dwi Rahayu dan teman-teman PKL lainnya, terima kasih atas
dukungannya.

19.

Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Bukit Rata, Kecamatan
Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang tak dapat penulis sebutkan
satu per satu. Terima kasih telah menjadi keluarga selama KKN, semoga
hubungan kita selalu terjaga.

20.

Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang
tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua
dukungan, bantuan dan motivasinya.
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Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk
itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan
penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat
kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang
membutuhkan.
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Penulis,
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