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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’ad:13)

Segala sesuatu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan desertai niat maka
akan menuai hasil yang maksimal, karena sebuah hasil tidak akan menghianati
prosesnya.

Janganlah engkau berputus asa, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang
yang mau berusaha.

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Ayah dan ibunda tercinta yang tiada hentinya memberikan motivasi untuk selalu
maju

Kakak dan adik-adik,serta keluarga besar penulis sayangi

Serta sahabat-sahabat yang selalu ada untuk memberikan semangat

Terimakasih atas semua yang kalian berikan.....



vi

vi

KATA PENGANTAR

Hamdan wasyukron lillah segala puji peneliti haturkan kehadirat Allah

SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan

usulan penelitian skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi profit

distributrion management pada bank syariah (studi kasus bank syariah yang

terdaftar di BEI periode 2010-2014)”.

Usulan penelitian skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi

sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S1 pada program Studi Akuntansi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan usulan penelitian

skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari

berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga

peneliti mampu menyelesaikan penyusunan usulan skripsi dengan baik dan

lancar.

2. Ibu Dr.Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, S.Si, M.Si, PhD, Selaku dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Lisa Kartikasari, SE, M.Si., Akt, CA, selaku dosen pembimbing dan

dosen wali yang telah meluangkan waktu dan kesabaran dalam memberikan

bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat sehingga usulan penelitian

Skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc, Ak, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada

peneliti.

6. Orang tua tercinta Bapak Nur Hamid dan Ibu Muasiroh yang telah

memberikan dukungan, perhatian, nasihat, semangat, serta doa dan kasih
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