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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah SWT 

akan menjadikan perjalaannya seperti perjalanan menuju surga (Nabi 

Muhammad SAW) 

 Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim (Nabi Muhammad 

SAW) 

 Engkau berfikir tentang dirimu sebagai seonggok materi semata, padahal 

didalam dirimu tersimpan kekuatan tak terbatas (Ali Bin Abi Thalib RA) 

Persembahan 

Dengan mengucap rasa syukur atas segala tuntunan-Nya 

Dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

1. Kedua orangtuaku “Bapak Abdullah dan Ibu Khoiriyah”, kakakku 

Fastabiq Filosofa, Kakak iparku Viola Dianti, Adikku Araura Adlin, 

keponakanku Alkautsar dan Jihan yang selalu membuatku semangat dan 

mereka yang selalu mensuport dalam hal apapun. 

2. Teman satu almamaterku Asna, Dita, Ela, Rina, Indri, Fita, Evi, Uswah, 

Ayunda yang menemaniku mensuport selama menjalani perkuliahan  dan  

membantu menjalani skripsi ini dan yang lain yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu sebagai teman seperjuangan yang saling memberikan suport. 

3. Almamaterku. 
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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Cendikia Uly Syifa 

Nim  : 30401411177 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “KINERJA KEUANGAN BANK 

MUAMALAT INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH IPO 

MENGGUNAKAN METODE RGEC” dan diajukan untuk diuji pada tanggal , 

adalah hasil karya saya. 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 

keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara 

mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau 

pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah olah sebagai 

tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang 

saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan 

pengakuan pada penulis aslinya. 

 

Saya bersedia menarik skripsi yag saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya 

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah olah 

tulisan saya sendiri. Saya juga bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh 

Universitas dibatalkan. 
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KATA PENGANTAR 

 Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyaluran 

Kredit Perbankan Pada Bank Umum Periode 2013-2016”  dengan baik. Segenap 

usaha dan kerja penulis tidak mungkin membuahkan hasil tanpa kehendak-Nya. 

Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan terang yang 

ditunjukkan dan digariskan-Nya. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala 

bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik berupa dorongan moril maupun 

materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali 

ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada : 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

2. Hj. Olivia Fachrunnisa, M.Si, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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3. Dr. Hendar SE.MSi, Ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Sultan 

Agung 

4. Siti Aisiyah Suciningtyas, SE. MSi Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia membimbing, mengarahkan dan memberi sumbangan pemikiran 

selama penulisan hingga selesai skripsi ini. 
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5. Dra. Hj. Sri Hindah, MM., Dosen Wali yang selalu memberikan saran dan 

motivasi selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan 

Agung. 

6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan baik spiritual 

maupun material serta doa yang selalu menyertai langkahku. 

7.  Kakakku fastabiq , kakak iparku viola  dan adikku araura adlin yang 

memberikan semangat dan bantuannya dalam memperlancar dalam 

pengerjaan skripsi serta member pengarahan agar selalu rajin semangat 

dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai tepat waktu. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang    

berkepentingan. Terima kasih. 
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