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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
"Hubungan seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan, sebagian yang setu
mendukung/menguatkan bagian yang lainnya"
(HR. Bukhari-Muslim)

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya
karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat
kedua-duanya semua. Karena di dunia itu penyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi
memberatkan atas sesama manusia“.
(H.R Muslim)

Dari ‘Abdullah ibnu Umar ra dari Nabi SAW, beliau bersabdah: “Orang muslim ialah orang
yang tidak mengganggu kaum muslim dengan lisan dan tanggannya, sedangkan muhajir ialah
orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah
”(HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa’i)

PERSEMBAHAN


Suami serta Anakku yang selalu memberikan dukungan moral maupun materiil



Bapak Kiryanto yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi



Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Unisula



Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, karena atas ijin dan ridho-Nya Skripsi yang berjudul dapat Analisis Faktor-faktor
yang mempengaruhi profit distribution management atas simpanan deposan (Studi empiris bank
umum syariah di indonesia tahun 2014-2016) diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk mengetahui
faktor apa saja yang dapat mempengaruhi profit distribution management

bank syariah.

Disamping itu juga sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana Fakultas Ekonomi
Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Skripsi ini berhasil disusun atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai
pihak. Pada kesempatan ini penulis meyampaikan terimakasih kepada :
1.

Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya

2.

Ibu Olivia Fahrunnisa, SE, MSi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.
3.

Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.
4.

Bapak Dr. Kiryanto, SE, MSi, Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberi saran,

motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5.

Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang

telah memberikan bekat ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6.

Bapak, Ibu & Adek, yang selalu memberikan doa dan segalanya dengan penuh kasih

sayang dan tulus ikhlas.
7.

Suamiku Syaihul Hadi & Anakku Ghifari Asyraff Alhadi terimakasih untuk keceriaan

yang kalian berikan sehingga menjadi sumber semangat dan penghibur penulis.
8.

My Sister Hera Vindyastuti terimakasih untuk bantuan dan supportnya.

9.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berperan dalam

menyelesaikan skripsi ini.
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