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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu’alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance, dan 

Tingkat Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di 

Indonesia”. Penyusunan skripsi ini ditujukkan untuk memenuhi salah satu syarat 

ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen 

pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik 

dalam penyajian materi maupun pengolahan datanya. Oleh karena itu saran dan 

kritik yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki kekurangan dan 

dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, April 2014

                   Rurin Rulianti
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