
iii 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji dan  syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Non Performing Financing dan 

Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di 

Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada 

pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, doa, motivasi, maupun 

manfaat yang penulis dapat selama penyusunan skripsi ini, untuk itu dengan 

segala kerendahan hati ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada : 

1. Allah Subhannahu Wa Ta’ala, yang Maha Sempurna, Maha Pemurah, 

Maha Pemberi Rahmat dengan segala kasih sayang-Nya yang tiada batas 

dan selalu memberikan kekuatan dalam menghadapi segala ujian-Nya. 

2. Kedua Orang Tua yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing 

penulis serta memberikan dukungan baik moril, doa dan cinta yang tak 

henti-hentinya mereka berikan untuk penulis. 

3. Yth. Bapak. Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen 

Pembimbing Universitas Widyatama yang telah memberikan waktu, 



iv 
 

tenaga, pikiran dan motivasi di tengah kesibukannya membimbing serta 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Yth. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A. Selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

5. Yth. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

6. Yth. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Yth. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Yth. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama. 

9. Yth. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Universitas Widyatama Jurusan 

Akuntansi yang telah membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan 

yang sangat berharga bagi penulis. 

10. Yth. Seluruh staf karyawan Akademik atas segala bantuannya dalam 

proses administrasi dan staf Perpustakaan yang telah banyak membantu 

penulis. 

11. Semua keluarga besarku terima kasih atas dukungan, moril dan materil 

selama penulis menyusun skripsi ini. 



v 
 

12. Sahabat – sahabatku: Rurin, Nisa, Ayu, wia, Syari, Dede, Ika. Terima 

kasih selama ini kalian telah memberikan semangat, dorongan, dan doa. 

13. Teman – teman satu bimbingan nuke, dea, meri, lingkan, fiko, alita, reis, 

eka, kang arief, dan meta. Terima kasih atas do’a semangat, masukan dan 

dukungannya. 

14. Seluruh teman-teman angkatan 2012 ekstensi S1 Akuntansi, terimakasih 

atas doa semangat, dukungan, dan untuk kebersamaan selama masa kuliah 

selama ini. 

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang  telah  

memberikan  bantuan  secara langsung  maupun  tidak langsung kepada 

penulis tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas segala 

bantuannya. 

Semoga Allah SWT yang Maha Penyayang memberikan balasan yang 

berlipat ganda bagi orang-orang yang telah membantu penulis dengan segala 

kesabaran, pengorbanan dan keikhlasan dalam penyusunan Skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi dokumentasi 

tertulis khususnya bagi penulis maupun orang lain. Amien. 

Bandung, 25 Agustus 2014  

           Penulis 

 

Tresna Asih Sekarwangi 


