KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja
Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016”. 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 Bapak Taufik Akbar, S.E., M.Si.,
AK., CA, 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. Orang tua tercinta (Bapak Suryak dan Ibu Rumini), dan kedua adik saya (Dicky
Prayoga dan Dicko Bayu Pamungkas) yang telah memberikan semangat, doa
dan dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya kepada penulis
serta memberi semangat juga memberikan banyak inspirasi kepada penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.

vii
http://digilib.mercubuana.ac.id/

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, IPU selaku Rektor Universitas
Mercu Buana.
3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA, CIPSAS, CMA selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universtas Mercu Buana.
4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., CA, selaku Ketua Prograam Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
6. M. Ilmi Zikri Firdaus, ST., SE yang senantiasa menemani dan banyak
membantu penulis dalam menyelesaikan skipsi ini sejak awal penulisan hingga
akhir penulisan dengan memberikan tenaga, waktu serta semangat kepada
penulis.
7. Sahabat Surga penulis dari semester 1 sampai semester akhir ini, “Jaheeee”
yang kini menjadi “Team Matic” yaitu Rini Situanti, Wanda Srinita, Prika
Novita Sriani, Alifianissa Rizka Nadifa, Siti Indriani, dan Fia Herlyan yang
selalu menemani dan mewarnai hari-hari penulis semasa kuliah baik dalam
keadaan suka dan duka.
8. Teman seperjuangan, Mardiah Fitriati, Yopanni Wulandari dan Elita Asyifa atas
semangat, bantuan, saran dan kebersamaannya selama penyelesaian skripsi.
9. Sahabat surga di luar kampus ku yaitu Nadhilah Lahabibah, Nurfitria,
Yuningsih, Iin Lahmi dan Siska Marliya Indriani yang senantiasa memberikan
semangat, tausiyah dan motivasi yang sangat berharga untuk penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.

viii
http://digilib.mercubuana.ac.id/

10. Keluarga besar KSEI Dept SEI dan FoSSEI Jabodetabek atas pengetahuan yang
sangat berharga mengenai ekonomi syariah, motivasi, saran, dan dukungannya
sehingga penulis memiliki pengalaman berorganisasi dalam lingkup ekonomi
syariah.
11. Keluarga besar FSI Asy-Syifa dan HMJ-Akuntansi atas pengalaman
berorganisasi tingkat jurusan maupun fakultas Universitas Mercu Buana.
12. Teman Akuntansi 2014 atas doa dan dukungan serta motivasi yang telah
diberikan kepada penulis sampai akhir penulisan skripsi ini.
13. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas
bantuan, motivasi serta dukungannya.
Penulis menyadari sepenugnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh 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 pengatahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan pembaca
pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis
mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 26 Februari 2018

Rya Angelica

ix
http://digilib.mercubuana.ac.id/

