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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penelitian dan 

penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Syariah, 

Religiusitas, dan Dukungan Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Baitul 

Maal Wa Tamwil (BMT)” ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program 

Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak, khususnya Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Bapak Taufik Akbar, SE,M.Si,AK,CA selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat yang sangat bermanfaat kepada 

penulis. Serta penulis ingin berterimakasih pada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1.  Kepada kedua orang tua saya yaitu Ayah Heru Suwarso dan Ibu Ai Yani 

yang tidak henti-hentinya selalu mengingatkan penulis untuk selalu semangat dan 

berjuang, begitu juga dukungan materil yang beliau perjuangkan kepada penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip selaku Rektor Universitas Mercu Buana 

3. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Dr. Fardinal.SE.,M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana  

5. Seluruh dosen-dosen dan staf  Program Studi Akuntansi Universitas 

Mercu Buana. 

6. Untuk Arif Maulana terima kasih banyak telah memberikan hiburan dan 

semangat kepada penulis dan tidak pernah bosan  menemani penulis selama 

mengerjakan skripsi. 
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7. Kepada teman satu bimbingan yang selalu menyalurkan dana kehidupan 

bagi penulis Genna, Lisa, Chindy, Umi, dan sylfa yang selalu menyemangati 

penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua.  

8. Teman- teman selama saya kuliah di universitas mercu buana Rini, Suryo, 

Otik, Dina, Shandy, Putri, Hapis, Adzan, Yusan, Maya, Nisya, Dian, 

Shalsyabillah, terimakasih banyak telah menyemangati dalam tawa dan canda. 

Terimakasih atas doa dan dukungannya. 

9. Kepada kerabat Kepin dari penulis yang telah membantu dan memberikan 

fasilitas bagi penulis. 

10. Terimakasih kepada teman – teman seperjuangan Akuntansi 2015 atas 

bantuan dan motivasinya.  

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk 

semuanya atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan 

dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis 

mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  

 

      Jakarta, 31 Januari 2019 

 

 

  Pitriani 
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