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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta 

alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya yang berjudul “Peranan 

Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Nasabah di BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru”. 

Shalawat beriringan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang telah menunaikan amanah dan risalahnya sehingga kita bisa 

merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan 

dan menyusun skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, perhatian, 

bimbingan, motivasi, dan masukan dari berbagai pihak, baik materil maupun 

moril. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya 

skripsi ini yaitu kepada: 

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi, 

dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan 

moril dan materil serta member semangat kepada penulis yaitu Ibunda 

tercinta RUHAIDA dan Ayah handa tercinta ZAIDARLANI yang selalu 

menjadi obor pengemangat bagi penulis untuk tidak menyerah dan terus 
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2. berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkuliahan dan 

mendapatkan ilmu yang berkah dan gelar sarjana. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan 

di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. 

4. Bapak DR. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

dan Bapak Dr. Heri Sunandar, M. Cl selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 

Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Maghfirah, M.Ag selaku 

Wakil Dekan III berseta staf dan jajaran Fakultas Syariah dan Hukum yang 

bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi. 

5. Bapak Bambang Hermanto, MA selaku ketua juruan Ekonomi Syariah dan 

Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku sekretaris jurusan Ekonomi 

Syariah beserta staf dan jajarannya. 

6. Bapak Ahmad Hamdalah, SE. I, M.E. Sy selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan saran serta 

meluangkan waktunya untuk penulis. 

7. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Penasehat Akademik penulis pada 

semester satu hingga semester akhir (sepuluh). Yang telah banyak 

memberikan nasehat dan arahan selama perkuliahan berlangsung sampai 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Syamsul Rakhmat selaku Pimpinan Cabang Baitul Maal Wa 

Tammwil Al-Ittihad Cabang Panam, Ibu Yurnalis selaku Analisis 
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9. Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Al-Ittihad Cabang Panam, beserta 

anggota juga pengelola Baitul Maal Wa Tamwil Al-Ittihad Cabang Panam 

Kota Pekanbaru yang telah memberi izin penulis melakukan penelitian di 

Baitul Maal Wa Tamwil Al-Ittihad Cabang Panam serta meluangkan 

waktunya dan banyak membantu penulis selama penelitian semoga Allah 

senantiasa merahmati 

10. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakultas Syariah dan 

Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama 

penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan. 

11. Kepala dan staf pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang 

telah memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Ibu Desi Susanti, SE. Sy, ME. Sy yang banyak membantu penulis dalam 

pembuatan skripsi ini,  dan banyak memberikan motivasi kepada penulis. 

13. Rekan-rekan seperjuangan penulis Jurusan Ekonomi Syariah tanpa 

terkecuali yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk keluarga kecil D’EXPOEIS, 

alumni lokal EI.F angkatan 2014. 

14. Teruntuk seluruh keluarga besarku yang tercinta yang senantiasa 

mendo’akan, menasehati, memotivasi, mendukung, serta memberi bantuan 

baik moril maupun materil selama penulis dalam proses perkuliahan.
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Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan 

memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon kritikan dan masukan yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang 

memerlukan. Dan tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima 

kasihsedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah 

SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Aamiin. 

 

 

Pekanbaru, 11 April 2019 
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