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dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas (studi kasus

bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014)”

ini sebagai salah satu syarat untuk melengkapi program kuliah Strata Satu

(S1) Program Studi Manajemen dan Bisnis, Universitas Islam Bandung.
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meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing serta

memberikan pengarahan, motivasi, dan nasehat kepada penulis selama

penyelesaian skripsi ini.
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arahan dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
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membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
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kesabaran dan waktu untuk menemani penulis meyelesaikan skripsi ini.
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10. Putri Denar Pasa terima kasih teteh selalu memberikan semangat dan

do’a terbaik bagi penulis.

11. Teman kecilku Tira Rahmawati dan Sofya Yuniarti Terima kasih sudah

memberikan semangat dan do’anya.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua

bantuannya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat

kekurangan, walaupun demikian penulis telah berusaha dengan kemampuan dan

pengetahuan yang dimiliki untuk menyajikan skripsi dengan sebaik-baiknya.
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