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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh  

 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis 

sampaikan kepada baginda Rasullullah SAW, dengan mengucapkan Allahumma 

Shalli’ala Sayyidina Muhammaad Wa’ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang 

senantiasa telah berjuang membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada 

zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. 

 Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program 

Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Judul skripsi ini adalah “ANALISIS PENGARUH NIM, 

BOPO, LDR DAN GWM TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO 

(CAR) (Studi Empiris pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-

2015)”. 

 Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, penulis mengucapkan terima kasih 

sedalam-dalamnya untuk yang tercinta dan terhormat Ayahanda Syahrial 

(Alm) dan Ibunda Martisuita, yang telah membesarkan, mendidik, dan 

membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan ketabahan. 

Terima kasih Ayah dan Ibu atas segala doa, motivasi dan dukungannya 
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baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat melaksanakan 

perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. 

2. Adik tercinta Dwi Fuji Cahyanti yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih 

telah menjadi penyemangat penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II dan III. 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Ak, CA, selaku sekretaris jurusan 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM, selaku Penasehat Akademik yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta 

dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan. 
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10. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dalam 

proses administrasi selama perkuliahan. 

11. Sahabat terbaik Wira Gusnawati yang selalu ada dalam suka dan duka. 

Terima kasih untuk kebersamaan dan persahabatan selama ini. Semoga 

persahabatan ini akan terjalin terus sampai kapanpun. 

12. Kepada sahabat seperjuangan Ega Sintia Dewi, Hilda Febrina, Rahmi 

Yuliatul Husna, Ranti Elbina, Tria Elsa Juskal, yang telah memberi 

dukungan dan motivasi selama ini kepada penulis. Banyak waktu yang 

telah kita lewati bersama canda gurau bersama sampai menjadi pejuang 

skripsi. Semoga kita dapat menjalin persahabatan ini sampai kapanpun. 

13. Buat seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

khususnya kelas Akuntansi E dan Akuntansi Keuangan B, penulis ucapkan 

terima kasih atas keceriaan dan kebersamaan yang kalian berikan. 

14. Teman seperjuangan KKN UIN SUSKA RIAU di desa Bukit Kayu Kapur, 

Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis, Dumai. Terima kasih atas 

kenangan yang telah tercipta selama KKN serta dukungannya. Semoga 

kita bisa berkumpul bersama lagi dengan cerita yang berbeda.  

15. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

per satu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih atas doa yang 

senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terima kasih kepada 
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orang-orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis 

menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa 

dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, mengingat keterbatasan 

pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.  
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