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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’alaikum Wr. Wb 

Dengan mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah SWT, yang telah 

memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH DENGAN KOPERASI PEGAWAI 

REPUBLIK INDONESIA”. Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan atas 

junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman 

kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana 

yang kita rasakan saat ini. 

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan 

melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada 

program studi Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan berupa kesalahan disana-sini akibat keterbatasan penulis, 

baik dari segi konsep, teori dan lainnya. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk 

penyempurnaan penulisan sangat diharapkan. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang 

memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun moril. Oleh 

karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Hadi Kasumo dan Ibunda Hardawati 

S.Pd. adik kandung Haediansyah Desprayoga Hadi dan Rezky Rahmatul Hadi 
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dan Fikry Fahrezi Hadi yang telah banyak memberi motivasi, do’a serta 

memberi semangat yang luar biasa kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi 

ini. 

2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berjasa memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum, beserta Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA selaku 

Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Bapak 

Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan surat izin 

penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk 

itu penulis ucapkan terimakasih. 

4. Bapak Kamiruddin, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak 

Bambang Hermanto, M.A selaku Sekretaris Jursan Ekonomi Islam yang telah 

banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan 

selama menempuh perkuliahan di perguruan tinggi ini. 

5. Bapak Dr. H. Muh. Said, HM, MA. MM. selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan  waktu, fikiran, bimbingan dan arahan yang terbaik dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Zuraida, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak 

memberi masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan perkuliahan. 

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 
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8. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum. 

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin. 

Wassalamua’laikum Wr. Wb 

 

 Pekanbaru, 07 Oktober 2016 

  

 

 MARISSA HARDINA HADI 

 


