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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayat-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah” 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri 

Medan. Penulis menyadari tidak dapat menyelesaikan tulisan ini tanpa bantuan 

dari berbagai pihak lain. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih 

kepada pihak yang telah memberikan bantuan sebagai berikut : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si., selaku wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Dosen Pembimbing 

Akademik yang selama ini telah memberikan petunjuk, saran, dan 

nasihat dalam menjalani perkuliahan sekaligus pembanding utama 

saya yang telah memberikan kritik, saran, dan perbaikan yang 

membangun dalam penyelesaian skripsi ini. . 



 

ii 
 

5. Bapak Drs. Jhonson M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Yulita Triadiarti, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan masukan, saran, dan berbagai bantuan, serta melakukan 

koreksi terhadap isi skripsi ini untuk perbaikan sewaktu penyusunan 

hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Ramdhansyah, M.Acc, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan.  

8. Bapak Muhammad Ishak, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembanding 

utama saya yang telah memberikan kritik, saran, dan perbaikan yang 

membangun dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak OK Sofyan Hidayat, SE, M.Si., Ak., CA. selaku pembanding 

utama saya yang telah memberikan kritik, saran, dan perbaikan yang 

membangun dalam penyelesaian skripsi ini. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, Khususnya Jurusan 

Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama 

penulis menjalani perkuliahaan. 

11. Kak Ummi, staff administrasi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi 

Univesitas Negeri Medan yang telah banyak membantu penulis dalam 

pengurusan administrasi selama perkuliahan. 

12. Teristimewa dan khusus untuk kedua orang tuaku dan ketiga kakakku, 

Herika Supami, Destiana, dan Dewi Sismawati terima kasih atas 
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semua kasih sayang yang tulus, doa, semangat perhatian serta 

dukungan moril dan material yang senantiasa diberikan dengan tulus 

selama ini kepada penulis. 

13. Teristimewa untuk Sahabat-sahabat terbaikku the combantrine squad, 

Fitri, Darwisah, Sarah, Erni, Wida, Dhani, Yana dan Yunda. Terima 

kasih atas segala bantuan dan dukungan yang tiada henti, selalu 

bersama saling mendukung dalam suka duka dalam penyelesaian 

skripsi juga selama perkuliahan.  

14. Teristimewa untuk Sahabat-sahabat terbaikku Squad Rusuh, Tari, 

Rika, Karimah, Renia, Indri dan Hengki. Terima kasih atas segala 

bantuan dan dukungan yang tiada henti, selalu bersama saling 

mendukung dalam suka duka dari SMA sampai saat ini.  

15. Teristimewa Untuk teman seperjuangan skripsi ku Fitriani, Darwisah 

Lubis, dan Maysarah Prillianingrum, terimakasih atas dukungan dan 

masukan dan kerjasamanya dalam penyelesaikan skripsi ini. 

16. Untuk semua anggota Tarung Derajat SUMUT khususnya UKM 

Tarung Derajat UNIMED, terima kasih atas segala dukungan dan 

masukkan selama duduk dibangku perkuliahan. 

17. Untuk semua teman-teman Akuntansi B-14 yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas segala suka maupun 

duka yang telah kita lewati bersama-sama selama duduk dibangku 

perkuliahan. 
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18. Untuk semua teman-teman Akuntansi A-14 terima kasih atas 

kebersamaan selama penulis berada di lingkungan Akuntansi.  

19. Teristimewa untuk Ekal Jazman Rizaldi, terimakasih atas segala 

dukungan  dan bantuan selama masa perkuliahan sampai saat ini. 

Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, dan penulis 

menyadari bahwa mungkin masih terdapat kesalahan-kesalahan di 

dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritik 

dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha 

Esa selalu memberikan perlindungan-Nya. 
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