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Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu
menyertai penulis dalam melakukan segala aktivitas penulis hingga sampai pada
penyelesaian tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi
persyaratan dalam memproleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu
Ekonomi Universitas Negeri Medan. Shalawat serta salam untuk junjungan Nabi
Besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat serta orang orang yang selalu
istiqomah di Jalan–Nya. Adapun yang menjadi judul tesis ini adalah “Analisis
Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah di Indonesia”.
Salah satu bagian yang paling menggembirakan dalam penulisan tesis ini
adalah kesempatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu, memberikan bimbingan, saran, dorongan moril, dan
terutamana do’a baik selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan tesis
ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang terutama
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri
Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Negeri Medan
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3. Bapak Dr. H. Dede Ruslan, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan dan sekaligus
sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian atas
pelayanan akademik dan juga telah banyak memberikan bimbingan,
arahan serta saran sejak awal hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku Sekretaris Program Studi
Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan sekaligus
yang telah memberikan perhatian dan bimbingan kepada bagi penulis
5. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadhana, M.Si selaku dosen pembimbing I penulis
yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini, memberikan
saran, masukan dan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak dan ibu Tim Penguji yang telah memberikan masukan kepada
penulis untuk sempurnanya penyusunan tesis ini.
7. Seluruh dosen Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Negeri
Medan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
selama perkuliahan.
8. Seluruh Staf Pegawai Administrasi dan Tata Usaha Program Pascasarjana
Universitas Negeri Medan.
9. Kedua orang tua serta keluarga penulis, penghargaan sebesar-besarnya
penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda
Amanuddin Lubis dan ibunda Nursani Nasution, yang telah banyak
memberi dorongan dan bantuan moril maupun materil kepada penulis
selama ini.
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9. Seluruh sahabat-sahabat penulis khususnya PPs Ilmu Ekonomi stambuk
2013 yang telah banyak memberikan motivasi, doa, dan dukungan kepada
penulis dalam penyusunan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis didalam penyelesaian skripsi ini.
Penulis hanya mampu mendo'akan, semoga amal seluruh pihak yang
membantu penulis diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih
jauh dari sempurna, oleh karenanya dengan tangan terbuka dan hati yang lapang
penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan tesis ini.
Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dalam rangka
memperluas wawasan untuk berfikir bagi penulis dan juga bagi para pembaca
lainnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan,

Oktober 2015
Penulis,

(Ahmad Fadlan Lubis)
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