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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan 

kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu selawat beriring 

salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

membawa umatnya dari alam jahiliah kealam yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti sekarang ini. 

 Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang 

berjudul “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”.  Adapun 

skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian 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 penulisan skripsi, penulisan 

banyak terdapat kesalahaan dan kekurangan baik segi ini maupun penulisan. Demi 

tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. 

 Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun 

materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, 
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pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin megucapkan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada :  

1. Bapak Drs. Abrar, MSi, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIR.  

2. Bapak Azmansyah, SE, M.Econ, Selaku Ketua Prodi Manajemen 

Fakultas Ekonomi UIR. 

3. Bapak Kamar Zaman, SE., MM selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan waktu, serta memberikan arahan kepada penulis. 

4. Bapak  Dr. Hamdi Agustin, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing I yang 

tak henti-hentinya memberikan motivasi, memperbaiki dan 

menyempurnakan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada 

waktunya.  

5. Bapak Hasrizal Hasan, SE., MM, selaku dosen pembimbing II yang tak 

henti-hentinya memberikan motivasi, memperbaiki dan menyempurnakan 

sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.  

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada 

penulis selama dibangku kuliah serta karyawan/ti Tata Usaha Fakultas 

Ekonomi UIR yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar 

dikampus. 

7. Teristimewa untuk orang tua, Ayahanda Slamet Widodo dan Ibunda 

Harnetti Kamal, terimakasih  yang tak terhingga atas segala kasih 

sayang, cinta, perhatian, dorongan, semangat, bantuan baik moril maupun 

materil dan pengorbanan serta do’a yang diucapkan keapada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Terimakasih untuk Uni lubi widodo, Abang Rahmadani Putra, Adek 

Valindo Widodo,  Adek Canti Cantika Widodo dan Adek Rossalami, 

yang telah membantu dan mendukung selama ini. 

9. Terimakasih untuk calon pendamping hidup Mariyanto, yang selalu 

mendampingi penulis dengan penuh kasih sayangnya untuk memberikan 

motivasi, dukungan, do’a dan semangat sehingga penulis bersemangat 

untuk terus melangkah hingga selesainya skripsi ini. 

10. Terimakasih untuk Rani Indah Sari, SE yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 

11. Terimakasih untuk teman- teman Mahasiswa/I Angkatan 2013 khususnya 

Lokal H, yang telah memberikan do’a, dukungan, motivasi dan bantuan 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

 Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, 

bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan 

menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, 

Amin YarabbalAlamin.              

 

                 Pekanbaru,     November 2018 

                Penulis 
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