
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan rasa syukur yang sangat 

mendalam kekhadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah 

diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Analisis Pengaruh Efisiensi (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap 

Return On Assets (ROA) Pada Perbankan Syariah“  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat 

tersusun tanpa bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara 

lamgsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih cecara khusus kepada yang kucintai 

kedua orang tua, bibi, kaka , adik-adik ,nenek kakek dan dan keluarga yang telah 

memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materil kepada penulis 

dalam menjalani studi dan penyelesaian skripsi ini. 

 Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan , pengarahan 

dan bantuan kepada : 

1. Bapak Prof.Dr.dr.M.Thaufik Siddiq Boesoirie,M.S.Sp.THT-KL (K). Selaku 

Rektor Universitas Islam Bandung. 

2. Bapak Dikdik Tandika, SE.,M.Sc . selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Islam Bandung. 
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3. Ibu Dr.Ratih Tresnati, SE.,MP Selaku Ketua Prodi Manajemen Universitas 

Islam Bandung . 

4. Bapak Nurdin SE.,M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah berkenan 

meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan masukan - masukan 

yang sangat besar manfaatnya bagi penyusun skripsi  

5. Bapak H.Azib SE.,M.Si selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan masukan - 

msukan yang sangat besar manfaatnya bagi penyusun skripsi. 

6. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Islam Bandung ( UNISBA ) yang telah 

membekali penulis dengan ilmu pengtahuan 

7. Seluruh staff Akademik Universita Islam Bandung yang telah dengan senang 

hati memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam penyusunan skripsi 

ini  

8.  Rekan - rekan jurusan manajemen angkatan 2011 yang telah memberikan 

dukungan dan doanya untuk lebih bersemangat lagi dalam penyusunan skripsi 

ini . 

  Penulis tidak dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang di 

berikan oleh semua pihak dalam penyusunan skripsi ini .  semoga ALLAH SWT 

membalas semua yang telah diberikan kepada penulis. Amin......... 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak sekali kekurangan yang 

terdapat dalam skripsi ini, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 
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dalam diri penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran - saran dan kritik 

yang bersifat membangun demi lebih baiknya skripsi ini . 

 Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi semua pihak. 
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