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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim, 

Sebelum penulisan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT 

yang dengan kebersamaan dan rahmat-Nya penulis masih diberi kesehatan dan 

akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Dimana Tugas Akhir 

ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh Program Diploma III pada 

jurusan Keuangan dan Perbankan di Universitas Komputer Indonesia. 

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis membahas tentang 

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP 

PROFITABILITAS(ROA) 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 

terdapat kekurangan dan kesalahan, baik isi maupun uraian yang dijelaskan dalam 

Tugas Akhir ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membantu dari pembimbing 

sangat penulis harapkan 

Pada kesempatan kali ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir Eddy Soeryanto. Selaku Dekan Rektor Universitas 

Komputer Indonesia 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwi  Kartini, SE., Spec. Lic. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 
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3. Bapak Dr. Rizki Zulfikar,SE.,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Keuangan 

Perbankan 

4. Bapak Muhammad Iffan, SE., MM. Selaku Dosen Wali Program Studi 

Keuangan Perbankan  

6. Ibu Lia Yulianti, SE., M.Pd , Selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah 

memberikan saran kepada penulis 

7. Ibu Almh. Sartinah dan Bapa Sumadi selaku kedua orang tua penulis 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah  

membantu penulisan baik secara langsung bisa menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna serta 

memperhatikan keterbatasan penguasaan ilmu, segala ketidaktelitian dan kesalahan 

dalam penulisan tugas akhir. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan adanya kritik 

dan saran dari para pembaca untuk sebagai perbaikan dan masukan untuk penulis 

agar dapat menjadi lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga tugas akhir 

ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai pengalaman dan bagi pembaca. 
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