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 KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala tuhan semesta 

alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan rasa syukur 

tanpa batas penulis persembahkan kehadirat-Nya yang telah memberi nikmat 

Iman, Ihsan dan Islam. Shalawat beriring salam penulis ucapakan kepada 

junjungan Alam yaitu Baginda Rasulullah SAW yang merupakan sosok sentral 

umat islam. 

 Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Intellectual 

Capital, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah 

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia)”. Ini merupakan hasil 

karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA Riau. 

 Ucapan terima kasih dan Penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis 

ucapkan kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zulhardi dan Ibunda Hermalinda, 

yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun 

materi selama menempuh pendidikan. 

2. Kakanda yang tersayang yaitu Disti Harlin dan Adinda Dini Harlin, 

Salsabila Harlin serta semua keluarga besar yang selalu memberikan 

support kepada penulis. 

3. Seseoang yang selalu menemani, membantu, berkorban dan memberi 

support selama proses pengerjaan skripsi ini, Irfan Zuhdi. 
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4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

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

5. Ibu Ikhwani Ratna, SE,M.Si,AK.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Hj.Elisanovi,SE,MM.AK,CA selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan 

mulai dari awal penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Zamharil Yahya,DRS.MM selaku Pembimbing Akademi, yang 

telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan di Fakultas 

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

8. Bapak Drs.Muhammad Fitryiadi,MA dan Bapak DR.Rodi 

Wahyudi,M.Soc,Sc yang telah meluangkan waktunya untuk membantu 

penulis dalam pengolahan data skripsi ini. 

9. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial, yang telah banyak memberikan pendidikan, ilmu yang 

bermanfaat dan bimbingan kepada penulis selama penulis menjalani 

pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

10. Sahabat Penulis, Sarah Eka Putri HD, Rezzy Diannovita, Brigitha 

Adelia, Sari Khairunnisa, Yuni Iva Mildiana, dan Anisa Putri Pratiwi, 

masa-masa indah dan kebersamaan dengan kalian telah mengajarkan 

banyak hal, terimakasih buat cerita tentang kita selama ini, semoga 

persaudaraan dan kekeluargaan kita bisa terus terjalin selamanya. 

11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi kelas C angkatan 2013, 

Akuntansi Manajemen A dan semua teman se-angkatan Akuntansi S1 

2013 yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dorongan semangat dan nasihatnya kepada penulis 

hingga menyelesaikan skripsi ini. 
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Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan penulis ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan 

dosa yang disengaja maupun tidak. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan 

Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak. 

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat 

untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan dimasa yang mendatang 

sesuai dengan fungsinya. 

Wassalamualaikum wr wb 

 

Pekanbaru, 8 februari 2017 

 

SUCI HARLIN 

           NIM.1137320160 


