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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA yang telah memberikan kesehatan dan 

kekuatan sehingga dengan segenap kesungguhan dan kemampuan, penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: “Pengaruh Pemahaman 

Riba dan Profit terhadap Pembiayaan Mudharabah pada nasabah Bank 

Muamalat Indonesia cabang Palembang”. Skripsi ini merupakan salah satu 

syarat untuk menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa apa yang dikemukakan disini masih jauh dari sempurna mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian inilah yang 

terbaik yang penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. Oleh karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya 

membangun sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayahanda Sirno Sarwoko dan Ibunda Nuraniah tercinta yang sejauh ini 

telah mendidik penulis serta selalu memberika do’a, kasih sayang, 
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dukungan moril maupun materil kepada penulis dengan segala keikhlasan 

dan ketulusannya. 

2. Kakanda Rangga Aribowo dan adinda Rama Ariwinanda yang selalu 

memberikan do’a terbaik dan dukungan sampai selesainya penulisan 

skripsi ini. 

3. Bapak H. Dudi Abdul Hadi, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukannya 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan,  dan masukan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku   Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Dian Adhitia Mariza dan Ibu Erfani Atiah selaku sraf personalia PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palembang. 

9. Seluruh Dosen Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan 

ilmu, dan wejangan hidup kepada penulis. 

10. Seluruh Staf Akademis, Staf Kemahasisiwaan, dan Staf Perpustakaan yang 

sangat membatu penulis dalam memberikan pelayanan yang sangat baik. 
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11. Seluruh teman-teman alih program Universitas Widyatama yang selalu 

membantu memberikan masukan bagi penulis 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas 

dukungannya dan bantuannya. 

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan 

anugerah-NYA untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu 

dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Amin Ya 

Rabbal Alamin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

    

       Bandung, Februari 2013 

         Penulis,  

 

 

         Rayyie Ariwicaksana 

 


