
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi rabbil’alamin 

Tidak henti-hentinya senantiasa terucap puji dan syukur kehadirat Allah 

Subhanahu wa ta’ala, Rabb Penguasa alam semesta. Milik Allah-lah segala apa yang 

ada di langit dan di bumi. Berkat ridho dan kehendak-Nya serta kemudahan- Nya 

penulis dapat meneyelasikan penelitian yang berjudul “Pengukuran Tingkat Efisiensi  

Bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan Metode Data Envelopment 

Analysis (DEA)” 

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh 

pengikutnya hingga akhir zaman. Yang menjadi uswatun hasanah(teladan yang baik) 

bagi kita umatnya. Semoga saat di yaumil akhir kelak, kita termasuk ke dalam golongan 

umatnya yang sebenar-benarnya. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis merasa kesulitan dan hambatan yang 

tidak sedikit dihadapi. Namun dengan daya dan upaya yang maksimal, juga semangat 

dari berbagai pihak. Maka penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tentunya agar 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain. 

Selain itu, penulis menyadari bahwa dalam mengikuti proses pendidikan tidak 

terlepas dari bantuan semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan dengan hati yang tulus dan 

segala kerendahan hati ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu 

khususnya kepada : 

1. Kedua orangtuaku, Ibunda tercinta Hj.Syofnir Divina dan Ayahanda tersayang 

Halwis HS atas segala cinta, kasih sayang serta doa yang senantiasa terucap, 

dukungan baik secara moril dan materil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, 

rahmat dan karunia-Nya kepada Ibunda dan Ayahanda. 



2. Bapak Prof. Dr.Akhmad Mujahidin,M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya. 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta 

wakil dekan I Ibu Dr.Leny Novianti,MS,SE,M.Si.Ak,CA, wakil dekan II ibu 

Dr.Julina,SE.,M.Si., dan wakil dekan III Bapak Dr. Amrul Muzan. 

4. Bapak Nasrullah Djamil,SE,M.Si.,Akt.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau 

5.  Kepada Ibu Faiza Muklis, SE,M.Si, Akt selaku pembimbing skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktunya guna memberikan ilmu, masukan, juga dukungan 

sehingga skripsi dapat selesai. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan 

yang ibu berikan. 

6. Ibu Nurlasera,SE,M.Si selaku penasehat akademik yang telah banyak 

memberikan arahan dari awal perkuliahan penulis. 

7. Bapak/ibu dosen atau tenaga pengajar yang telah mendidik dan mengajarkan 

begitu banyak ilmu kepada penulis. Semoga Allah membalas segala apa yang 

bapak/ibu berikan. Aamiin. 

8. Bapak/ibu karyawan dan staf fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang telah 

membantu dalam memudahkan proses menempuh pendidikan. 

9. Kepada Abang,Adik dan keluargaku. Terima kasih atas dukungan dan doa yang 

kalian berikan. Abangku Muhammad Galuh Alditra dan Adikku Hana Jacinda 

Aldiga. Serta tante dan paman juga sepupu-sepupuku yang tak dapat disebut 

nama satu persatu. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. 

10. Kepada orang-orang terkasih, kakak sepupuku dr.Jendriella, Arinda Vania 

Salsabila,SE, kak Dyna Indah,SE, Tania Novera Sandy,ST, Helfy Rahmi 

Yurizma,SE, Fatiah Az-zahra Handayani,S.pd, yang selalu memberikan 

dukungan, semangat dan motivasi. Terimakasih atas waktunya selama ini baik 

dalam kondisi senang dan sulit. Semoga Allah Senantiasa memberikan 

perlindungan. 



11. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 Lokal E, Akuntansi Konsentrasi Akuntansi 

Syariah lokal B, dan teman-teman angkatan 2014 yang selalu memberikan doa 

dan dukungannya kepada penulis. 

12. Teman-teman KKN Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten 

Kuantan Singingi, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan 

kepada penulis. 

13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan mendapat ridho 

dan balasan dari Allah. 

Hanya ucapan doa dan terimakasih yang dapat penulis ucapkan, semoga 

Allah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah kepada semua 

pihak yang membantu dan mendukung proses penelitian ini sebagai balasan atas 

kebaikan yang telah dilakukan, aamiin. 

Penulis memahami dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang 

perbankan. 

 

          Pekanbaru,   November 2018 

          Penulis, 
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