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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan 

segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan 

Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Kantor Cabang 

Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru)” yang menjadi salah satu 

syarat untuk menyelesaikan program studi Akuntansi jenjang Strata-1 Universitas 
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tercurah kepada penutup para nabi, Muhammad Shallallahu „alaihi wa salam, 

keluarga dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari 

peran berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat, bimbingan 

dan dukungan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga khususnya kepada: 

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

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
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4. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Desrir Miftah, SE. MM selaku Penasehat Akademis yang selalu tiada 

hentinya memberikan motivasi, bimbingan, nasehat serta semangat kepada 

penulis. 

6. Ibu Harkaneri, SE. MSA, Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran, masukan 

serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang 

berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Skripsi ini spesial dipersembahkan kepada kedua orang tua saya yang 

memiliki peran besar dalam kehidupanku, Ayahanda Ayorman dan Ibunda  

Fitri Hayati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, nasehat, 

perhatian dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Papa dan Mama, adalah alasan utamaku untuk menjadi pribadi yang lebih 

baik dimasa depan. 

10. Adikku satu-satunya, Mutiara Indah Sari. A terimakasih untuk doa dan 

dukungannya kepada kakak. Semoga kita berdua kelak akan menjadi anak 

yang sukses dan membanggakan. 
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11. Sahabatku yang jauh di Batam, Tengku Liza (Icha) terima kasih untuk belasan 

tahun persahabatan kita yang selalu saling mendoakan, saling memahami, dan 

saling menguatkan. 

12. Sahabat yang selalu ada dikala susah maupun senang sedari awal perkuliahan 

hingga tahap akhir ini, Wulandari Rahmadani,SE terima kasih untuk segala 

doa, dukungan, motivasi, semangat dan kenangan yang tak akan pernah 

dilupakan. 

13. Seluruh Keluarga Besar Melati yang telah memberikan dukungan kepada 

penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan semangat dari enam 

keponakanku yang lucu-lucu, Zahra, Zikra, Haura, Ghaara, Sabira dan 

Humaira. 

14. Seluruh Teman-teman Akuntansi S1 Lokal B dan Lokal C Konsentrasi 

Akuntansi Syariah angkatan 2013, yang selalu memberikan doa dan 

dukungannya kepada penulis.  

15. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, khususnya kepada 

Pimpinan yaitu Bapak Akmal SE, MM yang telah menerima saya dengan 

sangat baik dan Kak Risye Dorina Putri, S.Hut yang selalu meluangkan waktu 
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16. Keluarga Besar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau 

khususnya bidang Pemasaran Pariwisata yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), ilmu dan 

pengalaman berharga yang sangat bermanfaat untuk penulis. 
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17. Untuk Team KKN Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampar Timur, 

Kabupaten Kampar. 

18. Teman seperjuangan seminar proposal dan seperjuangan untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini, yaitu Eky P. Suhandha, SE dan Wulandari 

Rahmadani, SE. 

19. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2013, terima kasih atas 

kebersamaan selama ini, semoga kalian sukses selalu. 

20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dukungan 

dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan 

balasan dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk 

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin ya robbal alamin. 
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