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KATA PENGANTAR 

ِحيم ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, 

sebagai Pencipta dan Pemelihara bagi hamba-Nya. Shalawat serta salam, kita 

curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman 

Jahiliyah ke jaman Islamiyah.  

 Penulis berharap segala usaha yang dilakukan dalam mewujudkan Skripsi 

ini tidak lain merupakan sebagian ibadah kedapa Allah SWT, sebagai tujuan untuk 

memberikan sedikit ilmu umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi saya sendiri 

yang mendalaminya. Maka dari itu dengan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan 

sebuah Skripsi yang berjudul “ANALISIS KINERJA BANK UMUM SYARIAH 

DENGAN PENDEKATAN RASIO KEUANGAN DAN MAQASHID 

SYARIAH INDEX”. Dibuatnya Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari 

motivasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada: 

1. Kedua Orangtua tercinta Bapak Yayat Mohamad Ahadiat dan Ibu Erna 

Widiawati yang selalu memberi semangat dan nasihat juga bantuan materi 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugasnya; 

2. Kakak serta adik (Kak Ghina Nadhifah dan De Muhammad Hilmy Hudzaifah) 

yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya; 



3. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priadi, Ir., MS. selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya; 

4. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi; 

5. Ibu Rd. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi; 

6. Bapak Iwan Hermansyah SE., M.Si., Ak., CA selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi dan Wali Dosen Akuntansi 

A angkatan 2017; 

7. Bapak H. Tedi Rustendi S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I yang telah 

membimbing dan memberikan masukan kepada penulis; 

8. Bapak Rani Rahman S.E., M. Ak. selaku pembimbing II yang telah 

membimbing dan memberikan masukan kepada penulis; 

9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis selama perkuliahan; 

10. ISCOPEFUN yang selalu ada dalam suka dan duka, serta yang selalu 

memberikan bantuan, dukungan serta semangat;  

11. Mayang Vina Alvionita V.S., Nisa Anisah Nur Fauziyah, Ritania Nurputri 

Utami, Ratu Wafa Salsabila dan Wida Islamiati yang selalu ada dalam suka 

dan duka, serta memberikan bantuan, dukungan serta semangat selama 

perkuliahan maupun selama penyusunan Skripsi; 

12. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi 2017 yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis selama perkuliahan maupun selama penyusunan 

Skripsi;  



13. Rekan-rekan BLM Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi tahun 2019 dan 

2020 yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya juga yang 

sudah memberikan warna dikehidupan organisasi kampus; 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan dukungan dan membantu penulis selama masa perkuliahan dan 

penyusunan Skripsi. 

Semoga Allah swt membalas semua kebaikan mereka dengan ganjaran 

pahala yang berlipat-lipat, teriring do’a jazakumullah khairan katsiran. 

Dalam pembuatan Skripsi ini, sebagai manusia biasa tidak luput dari salah. 

Penulis menyadari akan banyaknya kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi 

maupun redaksionalnya.  

Penulis berusaha menyusun Skripsi ini kata demi kata dengan baik, namun 

kemampuanlah yang membatasi sehingga dalam Skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu dengan selaga kerendahan hati penulis 

mengaharapkan tegur sapa dan juga nasihat dari semua pihak yang berupa kritik 

dan saran yang bersifat membangun sebagai perbaikan Skripsi ini. 

Akhir kata kepada Allah swt segala sesuatu kembali hanya kepada-Nya, 

mudah-mudahan Skripsi ini sedikit banyak dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua. 

Allahu ya ‘khudzu biadina illa maa fihi khairan lil islamin wal muslimien 

Tasikmalaya,  Juli 2021 

 

Rafa Nabilah Hanifah 
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