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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirrabbil’alamin Puji Syukur kehadirat allah subhanawata’ala 

yang telah memberikan nikmat dan karunia berupa akal dan pikiran kepada manusia 

untuk di pergunakan sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis 

limpahkan kepada junjungan alam yaitu nabi besar, nabi Muhammad SAW yang 

mana berkat beliau lah penulis sampai pada era moderen sekarang ini, dan dengan 

segala limpahan rahmad dan kesehatan allah lah, hingga penulis dapat 

menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul “PENGARUH EKUITAS, 

BOPO, FDR, DEPOSITO MUDHARABAH,  DAN TOTAL ASSET  

TERHADAP ROA (STUDI PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHILLAH 

PERIODE MARET 2014-DESEMBER 2016)”.  

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademis untuk 

memperoleh gelar Sarjana S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari 

dukungan dan bantuan yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati  

kepada penulis. pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh 

hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda dan Ibunda  

selaku Orangtua penulis tercinta yang tiada henti-hentinya selalu 

memberikan doa, rasa kasih sayang yang besar tiada terbalas, ketulusan 

cinta mulia dan pengorbanan yang luar biasa, serta  terus mendukung 

penulis baik moril maupun materil dan memotivasi penulis agar menjadi 

seorang Sarjana yang berkualitas dan berkarakter. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. 

2.  Untuk kakak, abang, dan adek-adek penulis, terimakasih atas dukungan dan 

kasih sayangnya, menjadi motivasi  dan inpirasi penulis untuk lebih 

bersemangat dan lebih baik kedepannya.. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Direktur UIN SUSKA RIAU 

berserta Staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat menimba ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU. 

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan 

Ilmu Sosil Uin Suska Riau. 

5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, MSI, AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Terimakasih telah memberikan saran 

dan bantuan untuk kelancaran dalam penyusunan Skripsi yang sangat 

berharga ini. 

6. Ibu Jasmina Syafe’I, SE, M.,Ak.,Ak.,CA selaku Penasehat Akademik yang 

telah banyak memberikan motivasi selama kuliah. 
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7. Ibu Rimet, SE, MM, Ak, CA selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan konsultasi dan bimbingan, serta saran, dukungan dan arahan 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Proses 

penyelesaian yang sangat panjang menempa pribadi saya untuk lebih 

termotivasi menyelesaikan penelitian skripsi dengan sempurna dan penuh 

semangat menggali sumber sumber ilmu demi terciptanya kualitas dan 

kuantitas karakter pribadi Sarjana lulusan UIN Suska Riau. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staff  yang 

telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada penulis.  

9. Kepada sahabat-sahabat sehati dan seiman (insya Allah), Suhendrik,ST, 

Maya Novriza,SE, Fikria Hasanah, SE, Khusnul Khotimah, SE, Laelatul 

Maghfiroh, SE, Yuyun Widiasari, SE, Maya Tesia Basuki, SE, Irna 

Novitasari, SE dan Sri wahyuni, SE serta teman-teman Akuntansi I dan 

Teman-Teman Akuntansi Manajemen yang juga selalu menemani dan 

mendampingi penulis, terimakasih buat sejuta cerita dan pengalaman indah 

bersama kalian. 

Selain itu semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan 

penulisan skripsi ini, sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan 

tangan terbuka. Mudah-mudahan semua bantuan yang telah diberikan mendapat 

balasan dari ALLAH SWT, Amin ya Rabbal’ Alamin. 

 

 

 Pekanbaru, 13 September 2017 
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