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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil’ alamin. Terucap syukur yang mendalam kepada
Allah SWT, yang telah memberikan ridho-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
pada program pascasarjana Megister Ekonomi dan Keuangan (S2) Fakultas
Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Sholawat beserta salam semoga
tetap tercurah limpahkan kepada beginda Nabi Muhammad SAW, yang
telah menuntut umat manusia dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan
untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.
Tesis ini berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor
Eksternal Terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia”.
Penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan
dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengahturkan terimakasih
kepada :
1. Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dosen pembimbing Agus Widarjono yang telah meluangkan waktu
tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis,
sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
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3. Para dosen program studi Megister Ekonomi dan Keuangan Universitas
Islam Indonesia dengan kedisiplinan tinggi telah mentransfer dan
membagi banyak pengetahuan kepada penulis.
4. Orang tua penulis yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi penulis.
Sungguh semoga Allah melimpahkan kasih sayang yang melebihi kasih
sayang yang keduanya curahkan untuk penulis.
5. Sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tak jemu
memberikan motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan program
megister.
Mudah-mudahan segala bentuk bantuan yang diberikan kepada
penulis tersebut menjadi amal baik yang diterima dan mendapat pahal
yang berlipat ganda disisi Allah SWT Aamiin Ya Robbal ‘alamin, segala
kekurangan dan ketidak sempurnaan tentu akan terdapat dalam tesis ini,
oleh karena itu segala saran dan koreksi salalu terbuka bagi penyusunan
sepanjang hal yang mengarah kepada kebaikan dan kesempurnaan.
Di akhirat kata pengatar ini, teriring harapan semoga tesis ini dapat
bermanfaat adanya, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada
umumnya.
Yogyakarta 26 februari 2017

Anita Rahmawati
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