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KEMENTRIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq Direktur Program Pascasarjana

Di-

Kudus

Assalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokaatuh

Deberitahukan dengan hormat, bahwa Tesis Saudara : AGUS RIYANTO, NIM :

ES-14012, dengan Judul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI

INDONESIA PERIODE 2010-2015”, Setelah dikoreksi dan diteliti dalam proses

pembibingan, maka tesis dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah tesis tersebut dapat diajukan

dalam sidang munaqosah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Kudus, 22 November 2016

Hormat Kami,

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M. Ag. Dr. Siti Amaroh, SE., M.Si.

NIP. 197501121999032003 NIP. 197405052003122002
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PERSEMBAHAN

Dengan ucapan puji syukur ke hadirat Allah SWT.

Atas segala rahmat, nikmat dan karunia Nya yang

telah diberikan kepada saya.

Kupersembahkan karya ini teruntuk:

Miftahus Sa’adah Istriku tercinta yang selalu

memberikan semangat dan dukungan, serta

motivasi dan do’a.

Anak-anakku tercinta M. A. Avisina Alfarisi dan

Naila Azzahra Ramadhani.

Kedua Orang tuaku tercinta yang memberikan

motivasi dan do’a.

Teman-temanku S2 Prodi Ekonomi Syariah

angkatan III tahun 2014 kelas A terimakasih atas

kebersamanya.

Dosen – dosen pembimbingku yang telah

memberikan bimbingan dan arahan.

Dan semua pihak, terimakasih all.



vi

MOTO

﴾١٨٩:عمران﴿آل َولِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َواللَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

“kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi,
dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.”

﴿آل ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َآليَاٍت ِألُوِيل اْألَْلَباِب 
﴾١٩۰:عمران

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-

tanda bagi orang-orang yang berakal.”
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KATA PENGANTAR

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu

menyelesaikan tesis dengan judul “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI

INDONESIA PERIODE 2010-2015 “ yang disusun dalam rangka memenuhi

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S.2) pada Prodi Ekonomi

Syari’ah Pascasarjana STAIN Kudus.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita

nabi agung Muhammad SAW sebagai Rasul pilihan yang tercipta paling

sempurna di jagad raya. Semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan

syafaatnya.

Pada kesempatan ini penulis meyampaikan terimakasih yang sebesar-

besarnya atas segala bimbingan, dukungan, bantuan serta doanya kepada semua

pihak selama peyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Untuk

itu penulis meyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I. selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui

penulisan tesis ini.

2. Dr. Adre Efferi, M. Ag. Selaku Direktur Pascasarjana STAIN Kudus yang

telah memberikan arahan dan izin penelitian sehingga tesis ini dapat penulis

selesaikan.

3. Dr. Hj. Anita Rahmawati, M. Ag. Selaku Ka Prodi Manajemen Ekonomi

Islam Pascasarjana STAIN Kudus dan selaku Pembimbing yang telah

bersedia meuangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan

dan persetujuan tentang penulisan tesis.

4. Dr. Siti Amaroh, SE., M.Si., selaku Pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
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5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan

peyusunan tesis ini.

6. Kepada Istri dan putra-putriku tercinta yang senantiasa mengalirkan do’a dan

dukunganya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

7. Untuk sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan

tesis ini, dan khususnya buat kelas “A” angkatan III tahun 2014 program

pascasarjana STAIN Kudus yang tercinta.

Kepada mereka semua penulis menghaturkan terimakasih yang tulus dan

penghargaan yang setinggi-tingginya. Melalui interaksi dan komunikasi dengan

mereka semua secara langsung penulis telah belajar akan pentingnya kehadiran

orang lain dalam hidup yang lebih bermakna, sehingga memacu penulis untuk

bisa hidup bermanfaat bagi orang lain.

Semoga amal baik beliau-beliau tersebut di atas dan juga semua pihak

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapatkan balasan pahala yang

berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amien

Akhirnya penulis meyadari bahwa peyusunan tesis ini masih jauh dari

sempurna dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat

bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Kudus,       November 2016

Penulis

Agus Riyanto, SE.

NIM. ES-14012


