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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dah karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY, NET 

PROFIT MARGIN, DANA PIHAK KETIGA DAN NON PERFORMING 

FINANCING TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA BANK UMUM 

SYARIAH YANG ADA DI INDONESIA TAHUN 2012-2016”. Penyusunan 

skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk  menyelesaikan program serjana (S1) 

Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim 

Riau. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan 

bimbingan, saran, kritik serta semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmat Nya yang tak terduga melalui berbagai jalan. 

2. Orang tua tercinta ayahanda H. Jamaluddin dan ibunda Hj. Salmiah yang tiada 

henti-hentinya yang selalu memberikan doa, semangat, rasa kasih dan sayang, 

ketulusan cinta dan mendukung peneliti baik secara moril dan materil sehingga 
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penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan lancar.. Skripsi 

ini penulis sembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda dan 

ibundaku  tercinta. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 

5. Bapak Nasrullah Djamil SE, M.Si. Ak, CA. Selaku Ketua Jurusan Program 

Akuntansi S1. 

6. Bapak Dr. Doni Martias, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini 

terselesaikan dengan baik. 

7. Bapak Riki Hanri Malau, SE, MM selaku Penasehat Akademisi yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan. 

8. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

duduk di bangku perkuliahan. 

9. Segenap karyawan dan tata usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang telah sabar dan ikhlas telah membantu penulis dalam segala hal 

urusan dikampus. 

10. Kakak Kandung tercinta, Dina Liana M,Pd yang selalu memberi semangat 

untuk menyelesaikan skripsi ini, yang tidak pernah bosan menasehati penulis 
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agar menjadi pribadi yang baik dan yang selalu mendoakan kelancaran 

pembuatan skripsi ini. 

11. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

terimakasih atas nasehat, bantuan dan do’a terbaik untuk penulis sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. 

12. Sahabat terbaik penulis saat SMA, Indri Lutfiani, dan Paridatun Hasanah yang 

sampai detik ini selalu memberi semangat agar bisa sukses bersama-sama dan 

doa terbaik untuk penulis sehingga penulis semangat untuk cepat menyelesaikan 

skripsi ini, terimakasih atas persahabatan kita. 

13. Teman terbaik penulis, Mawarni Parlina Ayu Ningsih, Dana Chornita Devi, Puji 

Utami,  Mahreni Yumlaroza Nasution, dan Yessy Andriani. Terimakasih atas 

pertemanan yang luar biasa ini, terimakasih untuk selalu ada buat penulis, selalu 

sabar menghadapi penulis, dan memberikan doa kepada penulis, semoga kita 

dapat selalu bersama-sama. 

14. Teman-teman di lokal akuntansi syariah A, suka duka telah kita lalui bersama di 

dalam kelas selama bangku perkuliahan. 

15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan 

dengan tepat waktu.  Terimakasih untuk segalanya. 

Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membelaskan segala kebaikan dengan 

pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis 
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harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam 

penelitian skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan 

penulis.  

 

Pekanbaru,    September  2018 

 

 

Yusmalia 

11473202216 

 

 

 

 


