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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

 Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 

CAR, FDR DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS PADA BPRS 

PROVINSI RIAU DAN KEPULAUAN RIAU PERIODE 2012-2016” 

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademis untuk 

memperoleh gelar Sarjana S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau 

beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau. 

2. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

3. Buk Ikhwani Ratna, SE, MSI, AK, CA  selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan juga selaku 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, 

dukungan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya. 
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4. Bapak Nanda Suryadi SE.ME selaku Dosen Konsultasi Proposal yang 

telah memberikan konsultasi dan bimbingan, serta saran, dukungan dan 

arahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya. Proses penyelesaian yang sangat panjang menempa pribadi saya 

untuk lebih termotivasi menyelesaikan penelitian skripsi dengan sempurna 

dan penuh semangat menggali sumber sumber ilmu demi terciptanya 

kualitas dan kuantitas karakter pribadi Sarjana lulusan UIN Suska Riau. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staf yang 

telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada penulis.  

6. Kepada orang tua tercinta, amak tersayang (Siti Asiah) yang tiada henti-

hentinya selalu memberikan doa, rasa kasih saying, memberikan 

semangatnya dan materi kepada penulis, jikakalau bukan karena ridho dan 

do’anya saya mungkin tidak bisa menyeleaikan skripsi ini. 

7. Kepada kak Delvi yang dijurusan Akuntansi S1, yang telah banyak 

membantu penulis untuk menyelesaikan prosedur-prosedur yang ada. 

8. Kepada abang kandung saya, bg Rizon, bg Salman, bg  Zaman, bg Gindo, 

bg Hendri dan bg Meri serta kakak satu-satunya Nurhasna Deni., 

terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya, menjadi motivasi  dan 

inpirasi penulis untuk lebih bersemangat dan lebih baik kedepannya. Serta 

semua kakak-kakak ipar saya.  
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9. Kepada Lili Puspita Sari dan M.Adam Alfachqi sahabat seperjuangan dari 

galau masalah judul, ujian dan sampai sekarang ini. 

10. Kepada sahabat-sahabat (Millah Shadiqoh, DiniSutai, Tari, Jesi, Rani dan 

Iza,) yang selalu memotivasi, Dan terspesial kepada Bg Bayu. 

11. Kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Akuntansi lokal H angkatan 

2014 dan Akuntansi Syariah B angkatan 2014 tanpa terkecuali, yang selalu 

memberikan motivasi kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan 

skripsi ini. 

 

 

Pekanbaru, 2018 

Penulis 

 

    

 Putri Nursa’ada 

 


