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Alhamdulillahirabbilalamin saya selaku penulis ucapkan terima kasih atas kehadirat 

Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis masih 

diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani hingga saat sekarang ini. Dan salawat 

beriringkan salam kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah 

membawa kita semua dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti 

yang kita rasakan sekarang. 

Berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “ Analisis Pengaruh Capital adequacy Ratio (CAR), Inflasi, Suku Bunga, Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Jumlah Uang Beredar (JUB) 

Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri periode 2011-

2015)” 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis 

dalam menyelesaikan studi program sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

jurusan Manajemen Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda Aslim dan ibunda Eli 

Marni tercinta terima kasih yang sebesar-besarnya penulis hanturkan yang telah mendidik 

dan membesarkan saya hingga saat sekaranng ini, semua berkat beliau dan berkat dukungan 

beliau selama ini. Apa yang beliau berikan begitu besar, tidak sebanding dengan apa yang 

saya berikan kepeda mereka. Serta Terima kasih juga atas segala dukungan selama ini 

tercurah kepada penulis dan untuk suadara kandungku Herry Afrialdi dan Dewi Astuti yang 

selalu memberikan dukungan kepda penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 



Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 

berkat bantuan serta dukungannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, untuk 

itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta 

Jajarannya. 

2. Bapak Drs. H. Almasri, H, Si Selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN SUSKA RIAU 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M, Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA RIAU 

4. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN SUSKA RIAU  

5. Ibu Dr. Leny Novianti, MS, SE, Msi, Ak, CA selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 

6. Bapak Mulia Sosiady SE, M. Ak. Ak, CA Selaku Ketua Jurusan Manajemen S1 dan 

ibuk Irien Violinda Anggraini, SE, MM Selaku Sekretaris Jurusan Manajemen S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 

7. Bapak Yusrialis, SE, MM selaku Pembimbing Konsultasi Proposal dan Pembimbing 

skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada 

penulis untuk Menyusun dan Menyelesaikan Skripsi Ini. 

8. Ibu Qomariah, SE, Msi Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan ilmu 

serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

9. Ibu Susnaningsih Mu`at SE, MM dan ibu Nurlasera SE, M.Si selaku dosen penguji 

pada saat penulis ujian seminar proposal, yang telah memberikan kritikan dan saran 

yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan proposal saya.  



10. Bapak Drs. Zamharil Yahya, M.M selaku ketua penguji serta ibu Julina SE, M.Si dan 

bapak Endrianto Ustha S.T, M.M Selaku dosen penguji yang memberikan kritikan 

dan saran agar skripsi ini menjadi sempurna. 

11. Seluruh Jajaran baik Bapak dan ibuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 

melaksanakan perkuliahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini 

12. Seluruh Staf dan Karyawan lainnya dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU 

13. Kepada seluruh teman-teman dari awal Semester Satu hingga Semester Tiga lokal 

Manajemen F Angkatan 2013 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 

14. Kepada Seluruh teman-teman lokal Manajemen keuangan B angkatan 2013 fakultas 

ekonomi dan ilmu sosial UIN SUSKA RIAU, yang tidak bisa dituliskan satu persatu 

yang selalu memberikan dukungan kepeda penulis. 

15. Kepada sahabat-sahabat dari kecil ku Nurul Hikmah, Nurviona Shahira, Dias 

Maharani, Gusti Marta, Roziah Ayu Candra, dan Selly Rafika Sari teman satu kos 

yang selalu memberi dukungan kuat kepada penulis. 

16. Kepada seluruh sanak saudara terdekat dan yang terpisah jarak yang selalu 

memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

17. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua dukungan serta doa yang telah diucapkan 

menjadi amal baik dan mendapat ridho allah SWT 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 

kesalahan. Oleh kerena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengaharapkan kritikan 

dan masukan dari semua belah pihak yang sifatnya membangun. Serta semua kritikan dan 



masukan tersebut akan dijadikan sebagai motivasi untuk berkarya dan berkembang menjadi 

lebih baik di masa yang akan datang.  

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi 

pembaca sekalian. Amin ya rabbal alamin. 
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