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Alhamdulillah dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan nikmat-Nya, telah memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : “Pengaruh Penjualan Produk 

Logam Mulia Terhadap Peningkatan Pendapatan Di Bank Syariah Mandiri KCP 

Panam Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatakan bantuan dari berbagai 

pihak, baik secara morol maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayahanda tercinta Drs. H. Yuhendri Tarmizi dan ibunda tercinta Desi Devrika Devra 

S.H.I  yang begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta 

mengorbankan materi dan moral demi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan do’a 

beserta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

selesai pada waktunya. 

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA beserta jajarannya 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN 

Suska Riau. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. 

H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA, Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, 

Dr. Hj. Hertina, M.Pd, Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Zulkifli, 

M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mempermudah 

proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Kamiruddin, M.Ag dan Sekretaris Jurusan 

Bapak Bambang Hermanto, M. Ag, serta Staf Jurusan Ekonomi Islam, yang telah 

membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.  

5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, arahan, 

dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. 

6. Bapak MHD. Kastulani, SH, MH selaku Penasehat Akademis yang telah banyak 

memberikan nasehat, pengajaran, dan bimbingan selama proses perkuliahan. 



7. Ibu Gita Mega Sari selaku Sub Branch Manager di Bank Syariah Mandiri KCP 

Panam beserta abang dan kakak karyawan di Bank Syariah Mandiri KCP Panam yang 

telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mendapatkan informasi dan data 

dalam penulisan skripsi ini.  

8. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis 

bisa mengerti apa yang belum pernah dimengerti, dan semua ilmu yang diberikan 

sangat berarti dan berharga demi kesuksesan di masa yang akan datang. 

9. Kepada saudara-saudara kandung Ahmad Raihan, Ahmad Anshari, dan Ahmad Khairi 

yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Kepada saudara dan keluarga besar nenek Rosmidar Johan yang telah banyak 

mendoakan penulis bisa segera menyelesaikan perkuliahan ini dan sukses di masa 

depan. 

11. Kepada keluarga besar abang Dedek Saputra yang telah memberikan perhatian dan 

dukungan kepada penulis. 

12. Kepada semua sahabat terbaik saya Nahdia Hediati Nurti, Arasti Okti Rahmi, Nahdya 

Mustamli Aziz, Yona Fitri, dan teman-teman kos terkece yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, serta teman-teman EI.1 angkatan 2013 yang sama-sama berjuang dalam 

menyelesaikan skripsi dan meraih kesuksesan.  

13. Teman-teman KKN Desa Kampar dan FPRM Kecamatan Rumbai pesisir yang selalu 

memberikan semangat kepada penulis. 

Akhirnya tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang 

sedalam-dalamnya atas segala bantuan yang diberikan. 

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima semua kebaikan mereka dan 

membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan 

bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Terima kasih.  
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