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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah hirabbil alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta karunianya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pembiayaan 

Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Financing 

To Deposit Ratio (FDR),  Non Performing Financing (NPF) Dan Market Share 

Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Periode 2011-2016)” penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu 

persyaratan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 di 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.dengan segala kerendahan hati penulis 

menerima kritik dan saran yang membangun kesempurnaan skripsi ini baik dari 

segi materi ataupun penulisan. 

Dalam penulisan skripsi ini 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. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada kedua orangtua tercinta, 

Ayahanda Mardiusman dan Ibunda Nurnani yang selalu memberikan 

Do’a, yang senantiasa mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih 

sayang yang tiada terbalas, ketulusan cinta dan pengorbanan yang luar 

biasa, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis agar 
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menjadi seorang Sarjana yang berkarakter, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau 

beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat menimba ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA Riau. 

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

Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, Msi, Ak, Ca selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

5. Ibu Rimet, SE, MM, Akselaku Penasehat Akademik yang telah banyak 

memberikan motivasi selama kuliah. 

6. Ibu Andriana, SE, M, Ak, Ak selaku Dosen Konsultasi Proposal dan Ibu 

Harkaneri, SE, MSA, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan konsultasi dan bimbingan, serta 

saran dan arahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan 

sebaik-baiknya. 

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

telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada penulis. 

8. Untuk adek-adekku tercinta, Rendi Syahputra, Reski Renaldo, Restu 

Aprilio terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa yang diberikan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Untuk kakakku tercinta Erma liza S.pd terima kasih atas bantuan, saran, 

dukungan, serta doa yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Untuk sahabatku Putri, Resi, Fida, Okta, Liska, Ami, Gina, Hendri yang 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas 

dukungan yang sahabat berikan. 

11. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2013 

khususnya lokal A terimakasih telah memberikan dukungan dan 

kebersamaan kita selama kuliah.  

12. Untuk teman-teman KKN Desa Koto Gunung Kec. Gunung Toar Kab. 

Kuantan Singingi terima kasih atas semangat dan kerjasamanya. 

13. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu 

yang telah membantu penulis selama ini. 

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih banyak 

kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan 

saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna untuk kesempurnaan skripsi 

ini.  
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