
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur  kehadirat  Allah  SWT karena atas ridho 

dan rahmat-Nya serta  shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada 

junjungan Nabi Muhammad  SAW, yang telah membuka mata hati dan pikiran 

kita akan pentingnya ilmu  pengetahuan, penulis dapat menyesaikan skripsi yang 

berjudul “ ANALISIS PENGARUH CAR, NPL DAN BOPO TERHADAP 

FDR PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”. Penulisan Skripsi 

ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi untuk mendapat gelar 

Sarjana Ekonomi (S.E), di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Lampung. 

Terselesaikannya penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan 

semua pihak baik secara moril dan materil. Penulis menyadari bahwa penulisan 

Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, maka 

kritik dan saran sangat penulis harapkan. 

 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.  Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Lampung.  

2. Ibu Hj. Aida  Sari, S.E, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Lampung. 



3. .Ibu Mahrinasari, S.E., M.S.B.A Selaku Pembimbing Akademik  atas kritik 

dan saran selama penulis menempuh pendidikan. 

4. Bapak M. Syatibi Ch., S.E Selaku Pembimbing Utama yang telah 

memberikan kritik dan saran bagi penulis dalam penulisan Skripsi ini 

5. Bapak Ahmad Faisol, S.E., MM Sekalu Pembimbing Pendamping Skripsi 

Penulis yang telah memberikan kritik, saran, bimbingan serta pengarahan 

yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Irham Liham, S.E., M.Si Selaku Penguji Utama dalam ujian 

Komprehensive yang telah memberikan kritik dan saran dalam Penulisan 

skripsi ini.  

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk penulis selama 

perkuliahan. 

8. Seluruh Karyawan dan Staf Fakultas Ekonomi Manajemen yang telah banyak 

membantu penulis selama dalam proses perkuliahan. 

9. Ayahanda dan Ibu ku Tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat 

dan serta trimakasih atas semua pengorbanan, perhatian dan kasih sayang 

yang diberikan kepada penulis. 

10. Ibu Selvy Mardiana yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan 

skripsi.  

11. Sahabat – sahabatku dan teman – teman : Ryan Pratama, Fitra Budiawan, 

Reni Herawati, Retta Simamarta, Dian, Nur Shodiq, serta teman – teman 

Mahasiswa/i Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan yang telah memberikan 



kenangan termanis dan pengalaman seta kebersamaan yang berarti bagi 

penulis. 

12. Almamater ku tercinta. 

 

Akhir kata tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan bantuan sehingga selesainya penulisan skripsi ini. Dengan 

keterbatasan dan kemampuan penulis, skripsi masih jauh dari kesempurnaan, 

penulis berharap agar sekiranya skripsi ini dapat berguna bagi segenap pembaca 

serta memberikan manfaat bagi semua. 

 

Bandar Lampung, 28 Desember 2014 

Penulis 

 

 

 

 

Abdul Majid 


