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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahirobbil’alamin, dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan  hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul” Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), BO/PO, Kualitas Assets (PPAP/AP) terhadap 

Return On Total Assets (ROA) pada PT. Bank Muamalat Syariah periode 2001 – 

2009”. 

Maksud dari penyusunan skripsi adalah untuk memenuhi dan melengkapi 

salah satu syarat dalam menyelesaikan  pendidikan pada Program Studi Manajemen 

Keuangan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis  memperoleh bantuan, bimbingan dan  

pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis  

ucapkan terima kasih kepada: 

1. Papa dan Mama tercinta, yang telah memberikan perhatian baik moril maupun  

materil, doa, menuntun serta mencurahkan kasih sayangnya selama ini dan 

perhatian  yang tulus tanpa mengenal batas dan pamrih.  

2. Kakak-kakak ku (Ka’Sari, Ka’Rika, Bang Jimmi, dan K’Popi) yang telah 

memberikan dukungan, semoga aku mampu mewujudkan harapan dan dapat 

menjadi kebanggaan kalian. I Love You All.….) 
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6. Bapak Sugiyanto, Drs, MM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikan  petunjuk dan pengarahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Ignatius Roni, SE, Msi dan Bapak Abdurrahman SKM, MM  selaku 

dosen penguji skripsi atas pengarahan dalam merevisi skripsi ini.  

8. Seluruh dosen pengajar dan staff akademik yang telah memberikan bantuan 

dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Esa 

Unggul. 

9. Teman-teman terdekatku: Bengky, Erna, Mba Sulha, B’Inung, Dini, Amel,dan 

Rohya yang selalu mendukungku dalam hal dan situasi apapun. Terima  kasih 

sudah menjadi teman curhatku selama ini. Tnx for a my being friend and a 

birthday gift…. 

10. Teman seperjuanganku: Ria, Gita, Yanto, Benny, Tono, dan Meidy yang 

selalu dan saling mendukung serta mendoakan dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Teman-teman Manajemen Keuangan dan Manajemen Pemasaran S1 angkatan 

2006 atas kebersamaan dan keceriaannya selama ini. 
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12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik 

langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan namanya  

satu-persatu. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis berharap skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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