KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul: " Pengaruh Return On Asset (ROA), Financing Deposit Ratio (FDR)
dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap
Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2016.". Skripsi
ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi
Manajemen 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. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak, khususnya Bapak Hirdinis M., SE., MM 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. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., IPU., CMA., MSS, selaku Rektor
Universitas Mercu Buana.
2. Dr. Harnoviansah, Ak., M.Si, CA., CIPSAS., CMA., CSRS, selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana..

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

3. Bapak Dudi Permana, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
5. Kedua orang tua saya Bapak Gaos dan ibu Ihat Suhayati yang sangat saya
cintai dan hormati yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa,
nasehat, dan motivasi hingga sampai detik ini penulis tetap kuat dan
bersemangat dalam menyelesaikan studi.
6. Adik saya Rosi Megasari yang telah memberikan dukungan dan motivasi
7. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima
kasih atas segala bantuan. motivasi dan doanya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
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