
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

 Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP 

PROFITABILITAS PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI 

RIAU DAN KEPULAUAN RIAU” 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 penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau 

beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau. 

2. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

3. Buk Ikhwani Ratna, SE, MSI, AK, CA  selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Buk Desrir Miftah, SE, MM. Ak. selaku Dosen pembimbing Skripsi yang 

telah memberikan konsultasi dan bimbingan, serta saran, dukungan dan 
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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. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staf yang 

telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada penulis.  

6. Kepada orang tua tercinta, Zainul Bahri dan Rokiah yang tiada henti-

hentinya selalu memberikan doa, rasa kasih sayang dan memberikan 

semangatnya kepada penulis. 

7. Kepada kak Delvi yang dijurusan Akuntansi S1, yang telah banyak 

membantu penulis untuk menyelesaikan prosedur-prosedur yang ada. 

8. Kakak tercinta Ayu Ilfaroza dan Mei Ilfaroza, berserta adik tersayang 
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kasih sayangnya, menjadi motivasi  dan inpirasi penulis untuk lebih 

bersemangat dan lebih baik kedepannya. 

9. Kepada sahabat-sahabat Agus, Johan, Tursih, Sandi, Wahyu, Efri, 

Kurniadi, Mickel, Putri, Iza, Yuni, Sarah, Oca, Riri dan Saidah. yang juga 

selalu menemani dan mendampingi penulis. 

10. Kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Akuntansi lokal I angkatan 

2013 dan Akuntansi Syariah B angkatan 2013 tanpa terkecuali, yang selalu 

memberikan motivasi kepada penulis. 
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Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan 

skripsi ini. 

 

 

Pekanbaru, 2017 

Penulis 
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