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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Alloh SWT yang telah 

memberikan kesehatan, petunjuk dan kemuidahan kepada penulis dalam 

menyelesaiakn skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah 

terhadap Laba Operasional “ di Pegadaian Syariah bandung. Skripsi ini 

ditulis sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian sidang Sarjana 

Program Akuntansi S1 Universitas Widiyatama. 

Penulis menyadari  skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun 

deminikan penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik agar 

skripsi ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan 

motivasi dari berbagai pihak, dengan segala ketulusan dan kerendahan 

hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1 Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang 

tak henti kepada penulis 

2 Kedua Orang tua bapa H. A. Soetisna BA. dan mamah Hj. E. 

Djubaedah yang tak henti mendoakan penulis, memberikan 

semangat, kasih sayang semangat serta kepercayaan yang kuat 

kepada penulis. Cepet sembuh ya pa, ini hadiah buat bapa dari qno 

3 Suami tercinta Ifan KA (papah) yang selalu sabar, yang selalu 

memberikan kasih sayang, motivasi, wawasan serta pandangan 

hidup yang jauh lebih baik. Terimakasih banyak kepada anakku 

tercinta Shalsabila Aurelia (abil), yang selalu mendoakan mamah 

dan memberi semangat untuk mamah. luv you teh abil dan untuk 
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anakku yang sedang didalam kandungan yang sehat dan kuat ya 

nak.  

4 Mertuaku Ibu Engkun dan bapa H. Uci di Kuningan, terima kasih 

atas semua doa, dukungan semangat serta nasihatnya. 

5 Kepada 13 kaka beserta pasangan, khususnya untuk teh ine, a 

Endang makasih ya  slalu ngasih utang buat qno hehehe. Kepada 

kaka ipar beserta pasangan terimakasih atas saran dan segala 

perhatiannya, kepada semua keponakanku yang ganteng, yang 

cantik, untuk cucuku...aduh udah bercucu heheheh 

6 Bapak H. Dudi Abdul Hadi, SE., M.Si., Ak selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan saran dan arahan yang sangat 

berharga bagi penulis serta kepercayaan kepada penulis 

7 Ibu Prof. DR. Hj. Koesbandijah A. K, M.Si., Ak (Almarhumah) 

Selaku Ketua Yayasan Widyatama 

8 Bapak DR. H. Mame. S. Sutoko, Ir.,D.E.A. Selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

9 Prof. Dr. Davidescu Cristiana V. M., M.A. selaku Wakil Rektor Bid. 

Operasional dan Koordinator International Office 

10 Bapak DR. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dekan Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11 Ibu Erly Sherlita, S.E.,M.Si., Ak Selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama.  

12 Ibu Intan Oviantari, S.E., Ak yang telah memberikan arahan tentang 

jadwal dan pembuatan proposal skripsi 

13 Bapak ibu dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi Akuntansi serta 

seluruh staf dan karyawan (Pupd, Perpustakaan, Administrasi, 

Akademik khususnya bapa Midjo atas segala dorongan semangat 

support morilnya kepada penulis dan arahan) Universitas 

Widyatama  

14 Teman-teman  angkatan 2004, 2005,2006  (Dina, Mbe, Ali,didetik 

detik terakhir kalian datang hehehe)  terimakasih atas suka 
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dukanya, one a dancer, pegawai Jb cell uci,uwa nan jauh disana,a 

ruli,teh rini makasih ya diganggu terus buat ngeprint. 

15 Semua teman dan pihak yang tidak disebut satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini 

16 Kantor Pusat Pegadaian Syariah bp Adi (bag keuangan), teh Yeni 

(humas), Pa widodo, serta Kantor Cabang Utama bapa Parsiman 

dan staf terimakasih atas bantuannya dalam memberikan datanya. 

Semoga Alloh SWT membalas kebaikan kepada seluruh pihak 

yang telah membantu dalam menyusun Skripsi ini.  Penulis menyadari 

masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, sehingga kritik 

dan saran sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 

 

Bandung,    4   September 2013 

 

 

Aquino Setia Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 


