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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

hidayahnya penulis bisa membuat penyusunan skripsi ini. Shalawat serta sallam 

semoga senantiasa berlimpah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada 

keluarganya, para sahabatnya hingga ummatnya sampai akhir zaman, Aamiin. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh 

ujian dalam memperolah gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama dengan judul “ Analisa Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan 

Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk 

Periode 2009 – 2014)”. 

 Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang 

ditinjau, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan perlu 

pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini lebih sempurna serta masukan 

bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang.  

 Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak 

kendala, namun atas izin Allah SWT juga berkat usaha, bimbingan, bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak maka alhamdulillah kendala tersebut bisa diatasi. Oleh 
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karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan  rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda Bapak  Arzimal dan Ibu 

Yarma Dewilza yang senantiasa selalu mendukung, mendoakan dan sabar 

terhadap putranya walaupun putranya ini belum bisa berbakti dan memberikan 

apapun untuk orangtuanya. Alhamdulillah putramu ini sudah bisa 

meyelesaikan program pendidikan sarjana.  

2. Adik-adik saya Lidya Oktaviani, David dan Nabila yang senantiasa 

mendukung dan mendoakan kakaknya. Terutama David terima kasih sudah 

membantu dari awal mencari informasi kampus kelas karyawan dan 

membantu melakukan pendaftaran. 

3. Dosen pembimbing Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., 

CA., penulis sangat berterimakasih telah dibimbing dan diberi kemudahan 

dalam proses bimbingan dari awal hingga akhir baik dalam waktu dan 

komunikasi.  

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

5. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Widyatama. 
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6. Ibu Debbie Christine, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Bapak H. Muh. Alan 

Jayaatmaja, S.E., M.M, Ak., CA., selaku Tim Penguji Sidang Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi terima kasih telah memberikan ilmu dan 

bimbinganya selama ini. 

8. Seluruh staff dan karyawan Universitas Widyatama. 

9. Teman-teman Ekonomi Reguler B yang sudah menjadi keluarga dalam 2 

tahun ini semoga makin sukses semua. 

10. Kepada rekan-rekan kerja dan instansi Bank BTN Syariah yang telah 

membantu dan membuat saya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

11. Kepada Ayahanda dan Ibunda Bapak Ahmad Gaos Rahman dan Ibu Sri 

Hartati selaku mertuaku yang telah memberikan banyak nasihat, masukan 

dan support untuk menantunya ini agar segera menyelesaikan pendidikan 

sarjana. 

12. Terakhir kepada seorang wanita idaman, teman hidup, teman sharing, mantan 

pacar, istriku yaitu Dwinta Putri Lestari. Terima kasih telah mensupport dan 

mendoakan suaminya, telah meminjamkan laptop setiap weekend, bertemu 

hanya weekend dan pas weekend suamimu ini sering sibuk dengan urusan 

kuliahnya. Terima kasih sayang dan lekas menyusul sidang skripsinya ya. 
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Akhir kata penulisan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. 

Bandung, April 2016 

Penulis 

 

 

         Jefy Gustian  


