
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingah penulis dapat menyelesaikan penelitian 

dan penulisan skripsi dengan judul: “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)  Financing To Deposits 

Ratio (FDR) Net Operating Margin (NOM) Dan Return On Equity (ROE), 

Terhadap  Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum 

Syariah”. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program sarjana (S1) jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 Penulis mempersembakan skripsi ini secara khusus kepada orang tua yaitu 

ayah Ali Akbar Nasution dan ibu Nurmahari Siregar yang selalu memberikan 

conta, kasih sayang doa nasihat, motivasi dan semnagat yang tak pernah putus 

untuk penulis. Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan serta memiliki banyak kekurangan dan kelemahan baik 

dari segi penulisan, tata bahasa, dan penyusuhan maumpun bentuk ilmiahnya. 

Semua itu disebabkan karena keterbatasnan dan kemampuan yang di miliki oleh 

penulis. Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak yang emeberikan bimbingan, arahan, bantuan dan 

dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penelitian ingin mengucapkan 

termakasih pada: 

1. Bapak Prof D. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN 

SUSKA RiAU berseta staff yang telah memberikan kesempatan 



kepada penulis untuk dapat meminta ilmu dibangku perkulihan UIN 

SUSKA RiAU. 

2. Bapak   Dr. Drs. H Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RiAU. 

3. Bapak Nasullah Djamil, SE, M.Si, Ak. CA selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi SI Fakutas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RiAU. 

4. Bapak Alchudri, SE,CA,MM,CPA selaku penasehat akademik. 

5. Bapak Nanda Suryadi SE, Msc, selaku  Dosen Konsultasi Proposal dan 

Ibu Ikhwani Ratna SE, Msi,Ak, Ca selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan konsultasi dan 

bimbingan, serta dan arahan dalam menyelesaikkan penyusan skripsi 

ini dengan sebaik-baiknya. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial besrta staff 

yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada penulisan. 

7. Terima kasih buat teman-teman KKN Desa Rimba Beringin, Doni 

Saiful, Risky, Adil, Dinul, Gista, Suci, Tia, Winda, Ririn, Fani, Tari 

yang meberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi. 

8. Sahabat terbaik yang tidak pernah bosan dan selalu menemani dalam 

penyelesaian skripsi dan memberikan dukungan  Nurul Wulandari dan 

terima kasih menjadi teman yang selalu ada disaat aku membutuh 

bantuan. 

9. Terima kasih buat mereka laili Makhfuzah S.Kom dan Muhammad 

Yusuf Faiz S.Kom yang selalu memberikan aku dukungan dan selalu 



memberikan aku hiburan disaat aku lagi bigung dalam menyelesaikan 

skripsi.  

10. Terima kasih buat teman-teman sepejuangan yang dari sempro dan 

hingga sampai selesai skripsi yang selalu saling mendukung dalam 

segala hal Irwansyah Rayandra, SE, Sukri Hamdi SE, Silvy Septiani 

Aulia, SE Rahmanisa Humairah, SE.  

11. Seluruh keluarga Akuntasi Angkatan 2014 Akuntasi S1 lokal A dan 

Akuntasi Syariah Lokal A serta teman-teman seperjuangan yang 

memberikan dukangan. 

12. Seluruh pihak yang membantu dan memberikan doa dalam penulisan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulisan mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi penulis yang lebih baik dimna mendatang, semonga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentigan. 

 

Pekanbaru,   18, September 2018 
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