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Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai
ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, berkat rahmat, hidayah dan nikmat
yang tidak dapat dihitung-hitung yang telah diberikan-Nya, kini penulis telah
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Return
Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Mudharabah pada PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk”. Tanpa ridha dan petunjuk-Nya, tidak mungkin skripsi ini dapat
penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu
Buana. Selain itu, penulisan skripsi ini uga dalam rangka perwujudan ibadah dan
pengabdian penulis kepada Allah SWT, karena penulis menyadari bahwa Allah
SWT telah memberikan berbagai kenikmatan dan pengetahuan yang tiada kira
banyaknya di hadapan penulis, sehingga segala pengetahuan dan kebenaran itu
perlu di sampaikan kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Kalau terdapat
kebenaran dari skripsi ini, maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun,
kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka kesalahan itu datangnya dari
penulis sendiri. Oleh karena itu, sebelumnya penulis mohon dibukakan pintu maaf
yang sebesar-besarnya.
Skripsi ini penulis tulis sebagai perwujudan kecintaan penulis pada ilmu
Allah SWT yang kini sedang berkembang di bumi persada Indonesia, khususnya
dalam ekonomi syariah dan akuntansi syariah. Di samping itu, dengan
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berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama Bank Syariah,
sudah saatnya masyarakat luas dapat mempelajari dan mengetahui tentang sistem
yang berlaku di Bank Syariah. Namun sampai saat ini hal seperti itu masih
tergolong langka dan oleh karena itu, kehadiran skripsi ini di harapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap para pembaca untuk memahami tentang sistem
yang berlaku pada perbankan syariah di Indonesia.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan ynag
sedalam-dalamnya kepada keluarga penulis, teristimewa penulis haturkan terima
kasih kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Sami dan Ayahnda Ngadimo atas
doa dan tuntunannya serta bimbingannya dari buaian hingga saat ini. Tanpa doa
dari beliu berdua, mustahil skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis juga ingin
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak H Sabarudin Muslim, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing yang
telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan
nasehat-nasehatnya yang sangat bermanfaat bagi penulis dan selalu
member motivasi ke penulis untuk segera di selesaikan skripsinya.
2. Ibu Dra. Yuli Harwani,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Mercu Buana
3. Ibu Nurul Hidayah,SE.,Ak.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Suharmadi, Ak,M.M,M.Si, terima kasih atas bantuan teknis
skripsinya.
5. Bapak Yudhi Herliansyah, terima kassih atas bantuan teknis skripsinya.

v

6. Seluruh dosen dan staff program Akuntansi Universitas Mercu Buana.
7. Adik-adikku tercinta, Dik Rudi, Dik Luki dan Dik Desi terima kasih atas
doa-Nya.
8. Mas Eko, Terima kasih atas doa dan semangatnya untuk selalu
memberikan motivasinya.
9. Mbak Narti dan seluruh staff karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk.
10. PT. Bank muamalat Indonesia Tbk, yang telah memberikan ijin riset dan
data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Lerry Atmaja dan Bapak Alexander terima kasih atas izin yang
diberikan kepada saya, dan terima kasih atas semua saran dan
masukkannya.
12. Seluruh staff PT. TRANS PACIFIC JAYA terima kasih atas motivasinya.
13. Rekan-rekanku tercinta dan seperjuangan angkatan 2006 yang tidak bisa
penulis sebutkan satu persatu atas kebersamaan selama menuntut ilmu di
kampus tercinta, saya mengucapkan terima kasih.
Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang
telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis haturkan banyak
terima kasih, jazakumullohu khairon katsiron, semoga segala bantuan dan
pertolongan akan menjadi baik di sisi Allah SWT dan di berikan imbalan pahala
yang setimpal di sisi-Nya, Amin.
Billahitaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
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