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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaian salam juga dihadiahkan kepada 

junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam 

Jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. 

Untuk menyelesaikan pendidiksn stara satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan judul 

“Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi As-Shofa  

Pekanbaru”. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

mengikutiujian Oral Comprehensive guna memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan 

Manajemen pada fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai 

karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak 

terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi 

tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman yang sifatnya 

membangun. 
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Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang tak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tuaku yang mulia. 

Ku persembahkan skripsi ini buat ayahanda Dawerdi dan Ibunda Sarmah yang 

sangat kucintai karena telah melahirkan dan membesarkan dan mendidik tanpa kenal 

lelah sehingga penulis meraih gelar Sarjana Ekonomi, terimakasih buat kakakku 

Chici Gustina , Dharma Dwi Lestari, SE. dan adikku Wahyu Dharmansyah yang 

telah memberikan semangat dan motivasinya. 

Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih 

kepada 

1. Bapak Prof.Dr. H.Syafrinaldi,SH., MCL, Selaku Rektor Universitas Islam 

Riau 

2. Bapak Drs. Abrar, M.Si, Ak. CA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau 

3. Bapak Firdaus, AR, SE., M.si, Ak. CA, Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Eva 

Sundari, SE., MM, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau 

4. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ dan Ibu Yul Efrina SE.,MM Selaku ketua  

dan sekretaris Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau 
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5. Bapak Prof.Dr.H.Detri Karya, SE., MA Selaku pembimbing I yang telah 

merevisi, memperbaiki dan menyempurnakan materi skripsi ini serta telah 

mengorbankan waktu dan fikirannya untuk membimbing penulis. 

6. IbuHj. Susie Suryani, SE., MM Selaku pembimbing II yang telah merevisi, 

memperbaiki serta menyempurnakan sistematika penulisan skripsi ini serta telah 

mengorbankan waktu dan fikirannya untuk membimbing penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau yang telah mendidik penulis mulai dari tingkat persiapan sampai tahap 

penyelesaian skripsi ini. 

8. Kepada Koperasi As-Shofa dan seluruh karyawan yang telah memberikan 

kesempatan untuk melakukan dan memberikan data serta informasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Buat sahabat-sahabatku Mulya Julinda, Syakinah, Sholma Mardiah, 

Khairunnisa.Nst, Tengku Nuriza, Mutia Rizky, Rezkiana Putri, Mauludiyah 

Eka, Gitasm, Yolla Amanda, Putri dwi kartika, Ardiansah, Dio Eka Putra, 

Yoki Sandra, Jerry Peris, Roni Bahtiar, Terima kasih atas bantuan, motivasi 

dan kebersamaan kita selama ini, semoga persahabatan kita tidak lekang oleh 

waktu. 

10. Kepada teman-teman Manajemen G, Terima kasih atas bantuan, motivasi dan 

kebersamaan kita selama ini,semoga cepat menyusul dan tetap semangat dalam 

menyelesaikan skripsinya.  
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11. Kepada Teman-teman Manajemen angkatan 2014 selamat bagi yang sudah 

wisuda, dan yang belum wisuda tetap semangat jalani dengan penuh keyakinan. 

12. Terima kasih buat Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut diatas 

penulis ucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal 

baik dan mendapat balasan dari ALLAH SWT, Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.......... 

Penulis 

 

(BELLA YUNITA) 

 


