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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, dengan mengucap Puji syukur kepada Allah SWT yang telah 

melimpahakan rahmat, pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul.“Pengaruh Tingkat BagiHasil, Tingkat Suku 

Bunga, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum 

Syariah Untuk Periode 2011-2016”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan 

akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Dalam mewujudkan skripsi ini, 

penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari 

berbagai pihak, khususnya IbuYuliaYustikasari,SE,M.Sc selaku dosen pembimbing 

yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, bimbingan, semangat, saran dan 

nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat kepada penulis baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan 

Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan 

ingin berterimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada: 
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memberikan semangat, perhatian, kasih saying dan doa yang tulus dan tak 

terputus dalam setiap langkah penulis. 

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

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Universitas Mercu Buana. 

6. Pembahas dan penguji yang sudah banyak memberikan masukan untuk 

kesempurnaan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabat Tiara Dwi Aryani, Nida Huwaida, Nurhidayah Saniawaty, Iis 

Fatma, Icha NurSoliha, Andiani Puspita Sari, Wini Yuliyana, Diana Nurjanah, 

Annastasia Lizka Yundari, dan Noviani Eka Nurhayati yang telah membantu 

selama perkuliahan dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 

8. Muhammad Fiqih Ilhami yang telah dengan setia memberikan support, doa, dan 

menyediakan fasilitas demi segara terselesaikannya skripsi ini. 

9. Almira Azaria yang telah membantu memberikan masukan dan mengajarkan 

penulis bagaimana mengolah data dengan spss. 
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10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Akuntansi S1 angkatan 2014 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu dan pihak-pihak yang telah membantu memberi masukan 

selama masa pengerjaan skripsi ini. 

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. 
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