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MOTTO 

 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka 

apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sunguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”  

(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
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kelancaran bagi saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga dapat 

menyelesaikannya dengan baik. Skripsi ini tidak lepas dari peran 

dan dukungan orang-orang tercinta yang senantiasa mendukung 
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1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Eko Budi Herwanto dan Ibu 

Rubiah yang telah memberi perhatian, mendukung dan 
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perguruan tinggi. Serta yang akan terus menjadi motivasi 

eksternal terbaik saya untuk terus melakukan hal-hal yang 

baik. 

2. Adik saya satu-satunya yaitu Nur Rohmah Khoiriyah yang 
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ini. 

3. Teman-teman SD, MTs, dan MA yang telah menjadi motivasi 
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dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesehatan 

Bank Berbasis Risiko terhadap Fraud  (Studi pada Perbankan 

Syariah di Indonesia Periode 2017 – 2020)”. Skripsi ini ditujukan 

guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 

pendidikan pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

 Penyusunan skripsi ini berawal dari ketertarikan penulis 

terhadap kasus fraud yang terjadi pada perbankan syariah, yang 

dapat menyebabkan kerugian. Penyusunan skripsi ini tidak lepas 

dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam 
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skripsi ini. 
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memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

  

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi 

siapapun yang membacanya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada 

umumunya. 
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