
 Assalamu’alaikum Wr.WbAlhamdulillahrahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan serta kemauan yang besar kepada penulis dalam upaya penyelesaian Tesis ini. Shalawat beriring salam untuk junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati ilmu pengetahuan hingga saat ini. Beliau merupakan salah satu tokohmaupun musuh-musuhnya. Beliau juga merupakan figure yang wajib dicontoh bagi pemimpin-pemimpin muda serta kaum intelektual muslim. Terselesaikannya penulisan tesis ini yang berjudul : “Analisis Peran Stakeholder PerSebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Bank Syariah”.Dalam proses penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dan penghargaan setulus1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Adnan dan Anizar, yang telah mengasuh, mendiditulus sepanjang masa, serta mengorbankan jiwa, raga dan materi demi keberhasilan penulis dan juga kepada seluruh kelurga penulis atas motivasi dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.2. Istriku tercinta Tia Mutiara yang selalu menemanimemberikan semangat dalam hidup ini. iKATA PENGANTAR 
 

 
  

Assalamu’alaikum Wr.Wb Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kemauan yang besar kepada penulis dalam upaya penyelesaian Tesis ini. Shalawat beriring salam untuk junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati ilmu pengetahuan hingga saat ini. Beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat disegani oleh sahabat musuhnya. Beliau juga merupakan figure yang wajib dicontoh pemimpin muda serta kaum intelektual muslim. Terselesaikannya penulisan tesis ini yang berjudul : “Analisis Peran Stakeholder PerSebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Bank Syariah”. Dalam proses penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dan penghargaan setulus-tulusnya penulis peruntukan kepada : Ayahanda dan Ibunda tercinta Adnan dan Anizar, yang terhormat dan tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, memberikan kasih sayang dan dtulus sepanjang masa, serta mengorbankan jiwa, raga dan materi demi keberhasilan penulis dan juga kepada seluruh kelurga penulis atas motivasi dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Istriku tercinta Tia Mutiara yang selalu menemani dalam suka dan duka,memberikan semangat dalam hidup ini.  kehadirat Allah SWT atas Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kemauan yang besar kepada penulis dalam upaya penyelesaian Tesis ini. Shalawat beriring salam untuk junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati ilmu pengetahuan hingga saat dunia yang sangat disegani oleh sahabat musuhnya. Beliau juga merupakan figure yang wajib dicontoh pemimpin muda serta kaum intelektual muslim. Terselesaikannya penulisan tesis ini yang berjudul : “Analisis Peran Stakeholder Perbankan Syariah Dalam proses penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang terhormat dan tercinta, k, memberikan kasih sayang dan do’a yang tulus sepanjang masa, serta mengorbankan jiwa, raga dan materi demi keberhasilan penulis dan juga kepada seluruh kelurga penulis atas motivasi dalam suka dan duka, dan 



 ii3. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU. 4. Prof. Dr. H. Afrizal M, MA. selaku Direktur Pascasarjana UIN SUSKA RIAU. 5. Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku ketua prodi Ekonomi Syari’ah Pascasarjana UIN SUSKA RIAU. 6. Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Pembimbing I dan Dr. Leny Nofianti, SE. M.Si, Ak selaku Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan pemikirannya dalam penyelesaian Tesis ini. 7. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membimbing penulis selama aktif dalam perkuliahan. 8. Seluruh staff dan karyawan Pascasarjana UIN SUSKA RIAU yang telah memfasilitasi keperluan penulis mulai dari masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian Tesis ini. 9. Pimpinan dan Karyawan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berkaitan dengan penelitian sampai dengan penyelesaian penulisan Tesis. 10. Sahabat-sahabat dan keluarga besar penulis Ekonomi Syariah angkatan 2016/2017 seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian Tesis ini. 



 iii Mudah-mudahan dengan segala bantuan, dukungan serta do’a yang telah diberikan dapat diterima sebagai amal jariah yang tak terputus dan mudah-mudahan Allah swt akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar dan lebih mulia. Mengingat masih terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, maka dari itu penulis sadar akan kekurangan dan kesempurnaan dalam penulisan Tesis ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata penulis ucapkan Billahitaufiq wal hidayah, 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  Pekanbaru,   Juli 2018 Penulis,     
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