
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT serta 

shalawat beriringkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW 

karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa penulis rasakan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Faktor 

Internal dan Suku Bunga SBI pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2015”.  

 Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri 

Medan. Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dorongan baik materil maupun moril dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak 

yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si., sebagai Wakil Dekan Akademik 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 

4. Bapak Dr. Nasirwan, S.E, M.Si, Ak, C.A., sebagai Ketua Jurusan 

Akuntansi Universitas Negeri Medan dan sekaligus sebagai Dosen Penguji 
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yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan kritik yang 

membangun. 

5. Bapak Dr. Azizul Kholis, S.E., M.Si., sebagai Sekretaris Jurusan 

Akuntansi Universitas Negeri Medan.  

6. Bapak Drs. Jumiadi AW, Ak., M.Si.,  sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan  kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak M. Ridha Habibi Zein, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Penguji 

yang telah memberikan saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Ibu Khairunnisa Harahap, S.E., M.Si.,  sebagai Dosen Penguji yang telah 

memberikan saran dan kritik dalam  penyusunan skripsi ini. 

9. Ibu Tapi Rumondang S Siregar, S.E., M.Acc., selaku dosen pembimbing 

Akademik penulis selama kuliah di Jurusan Akuntansi. 

10. Seluruh Dosen dan staff Jurusan Akuntansi yang telah membimbing 

penulis selama masa perkulihan, dan terima kasih atas ilmu yang diberikan 

selama ini.   

11. Bang Ricky, staf administrasi jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi yang 

telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi di Jurusan. 

12. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Terimakasih untuk semuanya.  
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 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh 

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari 

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Semoga  Allah SWT selalu memberikan perlindungan-Nya. Akhirnya 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi yang 

membacanya. 

 Medan,      Oktober 2017 
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