
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Konvensional 

dan Asuransi Syariah Dengan Pendekatan Common Size dan Tren Index Analysis 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2016)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Shinta Melzatia SE,M.Ak, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada 

penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan Alhamdulillah atas 

kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih 

pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:  

1. Kedua orang tercinta dan kedua kakak saya yang telah memberikan semangat, 

doa dan dukungan moral dan material yang tiada henti–hentinya kepada penulis 
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serta memberi semangat dan memberi inspirasi dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsyah, Ak., M.Si,CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

6. Nuryadi Kurniawansyah ST, kekasih saya yang telah memberikan semangat, 

doa, dukungan moral dan memberi inspirasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabat sejak SMA yang bernama “WS” terdiri dari Novia Puspita 

Sari, Nadia Nabila, Maesaroh Nur, Devi Kurniasari, Amalia Sisca F, Amalia 

Nurmala, Ulfa Talita F, Yuniar K dan Sahara A yang telah memberikan 

semangat dan doa kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat kuliah saya, Maily Sakinah yang selalu memberikan masukan 

serta bantuan dalam pengerjaan skripsi ini. Dan sahabat-sahabat saya yang lain 

yaitu Suci Nurul Liandini, Erma Maulida, Anak Agung Ngurah Indra 

Wikananda, Elfandino Hari Fitriantoro, Fadel Alamsyah dan Daniel yang telah 
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memberikan semangat serta rasa kekeluargaan dalam suka dan duka. 

Terimakasih atas persahabatan selama ini. Semoga kelak cita-cita kita tercapai. 

9. Rini Situanti dan Jody Casandra Terimakasih atas bantuan serta semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 

atas bantuan, motivasi serta doanya. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir 

kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

 

 

        Jakarta, 17 Februari 2018 
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