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MOTTO

                
     

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah

kamu membatalkan sumpah – sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang

kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi mu (terhadap sumpah – sumpah itu).

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S An Nahl : 91)1

ایاكم والظن فآن الظن آكذب الحدیث : 

)متفق علیھ. (

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

“Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruh karena sesungguhnya prasangka tu

adalah perkataan yang paling bohong.” (Muttafaq’alaih)2

“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value”

Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan menjadi orang yang

berharga

(Albert Einstein)

1 Al Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an,
Jakarta, 1971, hlm. 415-416.

2 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil – Dalil Hukum, Gema Insani, Jakarta,
2013, hlm. 671.
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PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya, segala puji serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku

dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta

kemudahan yang Engkau berikan, sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Agung Rasulullah

Muhammad SAW. Puji syukur alhamdulillah dengan segala kerendahan hati,

kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

1. Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya

dengan ridho-Nya selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak langkahku.

2. Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Kudus.

3. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Karmadi dan Ibu Wiwik Puji

Wahyuni yang telah memberikan kasih sayangnya serta segala dukungan dan

cinta kasih yang tak terhingga yang tidak mungkin aku balas hanya dengan

selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

4. Untuk orang tua kedua ku Endang Harsiningsih terima kasih segala doa dan

dukungan yang telah diberikan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Keluarga besar Alm. Mbah Suwono dan Alm. Mbah Jasirun terima kasih

telah melengkapi keluarga kita menjadi keluarga yang sempurna dengan

semua pengertian, motivasi, semangat, dan segalanya.

6. Kakak - kakakku Nanda Sulistiana Andrian beserta suami, Probo Sulistiono

Andrian dan Tribuana Sulistiono Andrian yang telah memberi semangat,

dukungan materi dan non materi serta motivasi untuk tidak bermalas –

malasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga keponakan ku Naura Nuril

Khafidz yang selalu menjadi penghibur dikala jenuh dengan semua kegiatan

dan juga skripsi.

7. Adik - adikku Sherina Putri Aprilia dan Ayu Putri Novianti tiada yang paling

mengesankan kecuali saat berkumpul bersama, walaupun sering bertengkar

akan tetapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan
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8. Untuk teman-temanku seperjuangan dan keluarga baru Kelas ESR-H

Angkatan 2014 yang telah memberikan cerita indah, persahabatan, semangat

dan motivasi. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai jannah.

9. Untuk sahabatku tercinta Lilik, Mak Ogun, Mak Seka, Yesi, Bams, Mbk Dwi

Lestari, Jauh, Mutia, Silvi yang telah memberikan banyak dukungan dan

motivasi.

10. Teman-teman PPL di BMT Mitra Muamalat (Pak dhe Umam, Umi Apriliani,

Jayanti) dan Keluarga KKN Posko 33 Desa Kramat (Latifa, Enung, Anifah,

Devi, Joni, Rio, Alam, Nafi’) semoga kita semua tetap menjalin silaturahmi.

11. Teman-teman les Bahasa Inggris di UPT BLK Kudus (Ratna, Tika, Rudi,

Mbah mo, Jati, Iskandar) terima kasih untuk pertanyaan “kapan wisuda” yang

membuat saya selalu semangat untuk menyelesaikan tulisan ini.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Ya Allah, terimakasih engkau telah memberiku orang-orang yang terbaik,

yang menyayangiku dan mencintaiku dengan ketulusan. Jangan pernah takut

mencoba jika ingin sukses, karena kegagalan sudah menjadi hal yang biasa, dan

bagaimana kita harus bangkit dari kegagalan itu untuk mencapai kesuksesan,

itulah sesungguhnya kunci dari keberhasilan. Terimakasih banyak atas dukungan,

semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq

dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

Skripsi yang berjudul Pengaruh Volume Pembiayaan dan Rasio

Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di

Indonesia Tahun 2015 - 2018. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu

syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi

Islam prodi Ekonomi Syariah  IAIN Kudus, Semoga karya ini memberikan

manfaat bagi banyak kalangan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi

Agung Muhammad SWT sebagai uswatun hasanah yang telah membebaskan

manusia dari kebodohan yang membelenggu umat. Semoga kita termasuk dalam

golongan umat yang mendapat syafa’at dari beliau.

Berbagai bentuk bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak

merupakan aspek penting yang tidak dapat terpisahkan dalam proses penyusunan

skripsi ini. Atas kasih sayang-Nya melalui berbagai bentuk bantuan tersebut.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang

berarti. Untuk itulah, penulis  mencoba menghadirkan untaian kata sebagai wujud

terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang telah

merestui skripsi ini.

2. Bapak Dr. Supriyadi, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi

Islam IAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan ini.

3. Bapak Irsad Andriyanto, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan

bimbingan, kesabaran, ketelitian, saran, pengarahan, dan bantuan dalam

penyusunan skripsi ini.




