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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya serta nikmat sehat sehingga penyusunan skripsi ini guna 

memenuhi syarat kelulusan dalam perkuliahan program studi S1 Manajemen ini 

dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu 

berpegang teguh pada sunnahnya Amin, allhamdulillah akhirnya penulis dapat 

menyelesaikann skripsi ini dengan judul  “PENGARUH STRUKTUR DANA 

PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP 

RENTABILITAS (ROA) PADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH” 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta 

bimbingan yang sangat berarti dan bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini 

dapat terarah dan terselesaikan. Atas bantuan dan bimbingan tersebut, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama 

kepada orang-orang yang selama ini terlibat dalam kehidupan penulis, 

diantaranya: 

1. Ayahanda A. Supriatna, Ibunda Lina Herlina, Kakak-kakak tercinta Cevi 

Supriadi, Neli dan adikku tercinta Silvi yang selalu menjadi inspirasi 

penulis, memberikan restu dan do’a, menjadi sumber kekuatan dan 

ketegaran penulis selama ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT. selaku Ketua STIE Ekuitas. 
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3. Bapak Dr. rer.nat. Martha Fani Cahyandito, SE., MSc., CSRS. selaku 

Wakil Ketua I STIE Ekuitas. 

4. Bapak Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. selaku Wakil Ketua II STIE 

Ekuitas. 

5. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. selaku Wakil Ketua III STIE Ekuitas. 

6. Bapak Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT. selaku Ketua Prodi S1 

Manajemen STIE Ekuitas dan selaku dosen wali penulis. 

7. Ibu Maya Irjayanti, SE., MBA. selaku Sekertaris Prodi S1 Manajemen 

STIE Ekuitas. 

8. Bapak Dr. Suryaman, SE., MM. selaku dosen pembimbing, yang selalu 

memberikan motivasi, dukungan, meluangkan waktu dan arahan kepada 

penulis. 

9. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmunya selama penulis menuntut 

ilmu di STIE Ekuitas, staf BAAK, BAU dan seluruh civitas akademik 

STIE Ekuitas. 

10. Keluarga Mahasiswa STIE Ekuitas yang selama ini telah menjadi keluarga 

yang menemani penulis selama duduk di bangku kuliah, yang memberikan 

pelajaran dan pengalaman berharga. 

11. Sahabat dan Teman seperjuangan Manajemen 5 angkatan 2011. 

12. Keluarga besar penulis yang selama ini telah memberikan dukungan 

motivasi dan do’a kepada penulis. 

13. Diani Nurul Arifin yang selalu memberikan bantuan selama ini, 

memberikan motivasi dan do’a. 
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14. Teman-teman Konsentrasi Perbankan Syariah khususnya angkatan 2011 

yang telah berbagi ilmu, masukan, dan dorongan. 

15. Kepada semua pihak yang telah rela membantu penulis dalam pembuatan 

tugas akhir ini, hingga penulis berhasil menyelesaikannya. 

Penulis telah berusaha maksimal dalam penulisan skripsi ini meskipun 

jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan berlapang dada penulis menerima kritik 

dan saran untuk segala kekurangan agar lebih menjadikan skripsi ini bermakna 

dan bermanfaat. 

 

Bandung, 03 Februari 2015 
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