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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah 

SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah serta tuntunan-Nya kepada 

kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pengaruh 

Premi dan Klaim Terhadap Pertumbuhan Aset pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah 

tahun 2013-2014”. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna. Namun penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan 

manfaat dikemudian hari, bagi penulis pada khususnya maupun bagi permbaca pada 

umumnya. 

 Dalam penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

bapak H.Asep Ramdan Hidayat, Drs, M.Si selaku dosen pembimbing I dan ibu Epi 

Fitriah, SE, M.,Si, Ak.,CA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan 

waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

 Dengan selesinya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan do’a dan kasih sayangnya serta 

memberikan dorongan moril maupun materiil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skrips ini. 
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2. Bapak Prof. DR. Dr. Thaufiq Shiddiq Boesoirie, MS., SpTHT-KL(K) selaku 

Rektor Universitas Islam Bandung. 

3. Bapak H.Asep Ramdan Hidayat, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah. 

4. Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag, MA selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah. 

5. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M. Ag., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah. 

6. Ibu Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum selaku Ketua Program Studi/Jurusan 

Muamalah/Keuangan dan Perbankan Syariah. 

7. Bapak H. M. Roji Iskandar, Drs., MH selaku Dosen Wali. 

8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Bandung. 

9. Om Suryo dan bu’le yang selalu memberikan dukungan dan doa. 

10. Keluarga besar bapak Kerat yang telah memberikan dukungan dan doa. 

11. Keluarga besar bapak Abu yang telah memberikan dukungan dan doa. 

12. Sahabat-sahabat ku Rini, Dandi dan Memey terima kasih atas motivasi, 

dukungan, bantuan dan masukannya dan terima kasih untuk semua teman-

teman di Fakultas Syariah angkatan 2009, 2010 dan 2011 yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

13. Keluarga besar Fix Family dan Doktrin yang selalu setia memberikan 

motivasi. 
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Akhirul kalaam, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan 

senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin yaa 

rabbal Alamin. 

 

Wassalaamu’alaikum, Wr. Wb 

       Bandung, Agustus 2015 

 

            Penulis 
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