
 

Puji syukur kepada 

sehingga penulis dapat

semoga tercurahkan untuk pembawa

Muhammad SAW, keluarganya, para

yang setia mengikuti jalannya.

dengan maksimal dan dengan bantuan dan dorongan berbagai pihak maka

tersusunlah Tesis ini dengan judul 

(NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 

dimoderasi oleh Variabel Inflasi (Studi pada Bank Pembiayaan rakyat 

Syariah di Indonesia)

Lazimnya sebuah penulisan dan penelitian sebagai produk anak manusia,

maka ia tak luput dari kekeliruan dan kesalahan, karena pada hakikatnya melalui

kesalahan tersebut maka akan ditemukan sebuah kebenaran. Dalam sebuah tradisi

pengetahuan, bahwa lahirnya disiplin ilmu dari sebuah proses 

Walaupun demikian prose

ilmiah. Sehingga penulis dalam kajiannya harus tetap berada dalam bingkai tradisi

keilmuan. 

Selanjutnya pen

berjalan lancar dan baik tanpa bantuan dan 

terselesainya Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

i 

KATA PENGANTAR 

  
kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat dan salam 

semoga tercurahkan untuk pembawa pelita kehidupan, teladan manusia, Nabi 

keluarganya, para sahabat, tabi'in dan segenap hamba Allah 

yang setia mengikuti jalannya. Dalam menyusun Tesis ini, penulis telah 

dan dengan bantuan dan dorongan berbagai pihak maka

ini dengan judul “Pengaruh Non Performing Financing 

(NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Return on Asset 

dimoderasi oleh Variabel Inflasi (Studi pada Bank Pembiayaan rakyat 

Syariah di Indonesia)”.  

Lazimnya sebuah penulisan dan penelitian sebagai produk anak manusia,

a ia tak luput dari kekeliruan dan kesalahan, karena pada hakikatnya melalui

kesalahan tersebut maka akan ditemukan sebuah kebenaran. Dalam sebuah tradisi

pengetahuan, bahwa lahirnya disiplin ilmu dari sebuah proses 

Walaupun demikian proses tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara

ilmiah. Sehingga penulis dalam kajiannya harus tetap berada dalam bingkai tradisi

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan Tesis 

lancar dan baik tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Atas 

ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

ahmat dan karunia-Nya 

. Shalawat dan salam 

pelita kehidupan, teladan manusia, Nabi 

sahabat, tabi'in dan segenap hamba Allah 

ini, penulis telah berusaha 

dan dengan bantuan dan dorongan berbagai pihak maka 

Non Performing Financing 

Return on Asset (ROA) 

dimoderasi oleh Variabel Inflasi (Studi pada Bank Pembiayaan rakyat 

Lazimnya sebuah penulisan dan penelitian sebagai produk anak manusia, 

a ia tak luput dari kekeliruan dan kesalahan, karena pada hakikatnya melalui 

kesalahan tersebut maka akan ditemukan sebuah kebenaran. Dalam sebuah tradisi 

pengetahuan, bahwa lahirnya disiplin ilmu dari sebuah proses trial and error. 

s tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Sehingga penulis dalam kajiannya harus tetap berada dalam bingkai tradisi 

 ini tidak akan 

agai pihak. Atas 

ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing, 
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yang terhormat Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM dan Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL 

yang telah membimbing. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 

1. Terkhusus untuk Ayah dan Bunda tercinta, yang selalu memberikan 

pengorbanan yang tulus, baik materi, pikiran dan do’a, semua dukungannya 

dalam penyelesaian Tesis ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M. Ag selaku direktur di PPs UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Dr. Zamsiswaya, M. Ag selaku wakil direktur PPs UIN SUSKA Riau 

yang banyak memberikan arahan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini. 

4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah beserta stafnya, yang telah 

banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan ketika penyusunan Tesis 

ini. 

5. Bapak/Ibu Dosen dan segenap karyawan PPs UIN SUSKA RIAU, sebab 

dengan bantuan semuanya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 

6. Kepada seluruh keluargaku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan kesempatan dan selalu mendo’akan penulis dalam 

mengenyam pendidikan di PPs UIN SUSKA RIAU.  

7. Semua saudara, sahabat/teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat 

penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan 

dukungannya.  

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan 

pembacanya, Aamiiin. 
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