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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, shalawat serta 

salam tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah karena 

atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Musyarakah”. 

 Dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis banyak 

menerima bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sangat tulus kepada 

yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Hj. Ina Primiana, SE., MT selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung 

2. Dr. rer. nat. Martha Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSRS selaku Wakil Ketua I 

(STIE) EKUITAS Bandung 

3. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM selaku Wakil Ketua II (STIE) 

EKUITAS Bandung 

4. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM selaku Wakil Ketua III (STIE) EKUITAS 

Bandung 

5. Maya Irjayanti, SE., MBA selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung  
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6. Mirza H Yuneline, ST., MBA selaku Sekretaris Program Studi S1 

Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. 

7. H. Rukmana, SE., MM., M.Ag sebagai pembimbing penulis dalam 

penyusunan skripsi. Terimakasih atas waktu, bimbingan dan motivasi yang 

telah diberikan kepada penulis. 

8. Yunia Mulyani, Ir., S.Pd., M.Pd selaku dosen wali. 

9. Dosen-Dosen STIE EKUITAS yang telah memberikan ilmu serta motivasi 

yang sangat berarti bagi penulis. 

10. Ayahanda Abdul Basir Harun dan Ibunda Nurzuraedah selaku motivator 

terbaik yang telah mendidik dan melimpahkan kasih sayang yang telah 

diberikan kepada penulis selama ini,  

11. Kakak dan adikku agus rustandi, andhi saeful, marlina mulyasari, nurazizah, 

agah farhan dan adi nurohman yang selalu memberikan semangat disaat 

penulisan skripsi ini. 

12. Rekan-rekan S1 Manajemen 2011 terutama Manajemen 6 dan 7 terimakasih 

atas kenangan dan dukungan bagi penulis sejak awal perkuliahan sampai saat 

ini. 

13. Rekan-rekan Manajemen Perbankan Syariah terima kasih atas dukungan, 

bantuan dan kebersamaan selama ini. 

14. Kevin Rahmanda, kukuh adhi, galih prakoso, galih dwiana, reza fauzi,doni 

indra, lukman sidik, fanny nopiani, retty rahmadanti, jenny, fahrul, zezen dan 

teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

15. Rekan-rekan dari hollyman relaxation yaitu iqbal, iman, rahmat, choirul, kiki, 

taufik, arifin, galih, randi, restu dan mancool team yaitu agi, billy, erik, ravi, 
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eca, virgan, gilang yang telah memberikan banyak kenangan dan keceriaan 

kepada penulis. 

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, 

namun penulis berusaha memberikan hasil yang terbaik walaupun tidak mencapai 

sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis berharap, 

dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan 

yang lebih luas dan penuh manfaat kepada semua pihak khususnya mahasiswa 

STIE EKUITAS. 

Wassalamualaikum.Wr. Wb. 
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