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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan segala rahmat, keberkahan dan kasih sayangNya kepada 

penulis. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 

Skripsi ini berjudul “Analisis Pembiayaan Kredit Mikro syariah iB Dengan 

Akad Murabahah Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan Psak 102 

Tentang Akuntansi Murabahah (Studi KAsus Bank BRISyariah Kuansing A. 

Yani ). Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun guna memenuhi sebagian 

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi pada 

Kosentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan, petunjuk, dan bimbingan 

selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Mahendra Romus, Sp, M.Ec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Ikhwani Ratna, S.E, M.Si. Ak. CA Selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi S1 dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
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memberikan waktu dan ilmunya untuk membantu penulis dalam penulisan 

skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini . 

4. Ibu Nelsi Arisandy, SE,M.Ak, Ak selaku Sekretaris Jurusan Program Studi 

Akuntansi S1. 

5. Ibu Febri Delmi Yetti, S.EI M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

selalu memberikan waktunya dan ilmunya untuk membantu penulis dalam 

penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Elisanovi selaku Dosen Pembimbing Akademis yang selalu memberikan 

motivasi dan semangat kepada penulis. 

7. Bapak Nanda Suryadi yang turut membantu membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini dan penulis sangat berterima kasih atas waktu dan 

ilmunya  

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan 

kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses 

perkuliahan. 

9. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam 

mengurus segala surat yang diperlukan selama perkuliahan di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

10. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai Bank BRI Syariah Kuansing yang 

telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam pengambilan data di 

Bank Bri Syariah Kuansing. 
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11. Ayahanda Aldison dan Ibunda Ani Maemunah yang telah memberikan kasih 

sayang dan pengorbanan yang begitu besar untuk penulis selama melakukan 

pendidikan sampai pada tahap Perkuliahan ini dan telah memberikan doa 

terbaik agar penulis dapat menyelesaikan  skripsi ini. 

12. Untuk Ayah Firdaus dan Ibu  Mardianis terima kasih telah memberikan 

kasaih sayang dan doa terbaiknya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini . 

13. Seluruh keluarga besar terutama Untuk adik adik tersayang Denisa maulana 

dan muhammad Awat Fauzi untuk kakak kakak Dede Kurniasih, irda desmita 

dewi dan untuk semuanya yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 

Terimakasih atas nasihat, bantuan dan do’a terbaiknya untuk penulis.  

14. Sahabat terbaik penulis, Dila Andriani, Agustriani Putri, Dewi Syafriani. 

Armita Sediani Dan sahabat- sahabat lainya yang tak bisa penulis sebutkan 

satu persatu Terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan 

kepada penulis. Terimakasih juga atas persahabatan yang luar biasa ini.  

15. Semua teman-teman di kampus, terutama teman selokal Akuntansi K 2013 

(Aktiva) yang telah menjadi bagian hidup penulis yang tak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, dan juga teman Akuntansi Syariah C yang sama-sama 

berjuang selama perkuliahan demi kesuksesan bersama.  

16. Teman-teman KKN Desa Sako Marga Sari. Aini, Dila, Dewi, Lisa, Wulan, 

Imis, Dody, Puput, Ajo, Aldo, Isep, mas Kibo dan Ibnu Terimakasih atas 

pengalaman hidup, cerita dan ilmu yang di bagikan, terimakasih sudah 

menjadi keluarga baru untuk penulis. 
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17. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu yang telah membantu penulis selama proses menyusun skripsi ini. 

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih 

banyak kekurangan- kekurangan dan penulis mengaharapkan masukan dan 

kritikan yang sifatnya membangun demi sampurnanya skripsi ini dan penulis 

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya. 

 

Pekanbaru, 12  September 2017 

 

       Penulis, 

 

 

 

Dianita Batami 

NIM : 11373206048 

 

 


