
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

karna dengan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya yang menciptakan manusia 

dengan kelebihan akal untuk berfikir terhadap alam dan lingkungan serta dengan 

perantara alam, berkat inayah dan petunjuk serta kerja keras dan kesungguhan 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi berjudul “PENGARUH 

PREMI, KLAIM, DAN INVESTASI TERHADAP PROFITABILITAS 

PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA 

TAHUN 2014-2017“ guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana 

Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Akan tetapi, penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan 

pengetahuan penulis serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.  

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibina wa 

nabiyyana Muhammad SAW tak lupa kepada keluarganya,  sahabatnya, dan 

mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin. 

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya berkat 

bimbingan, pengarahan, serta motivasi yang telah diberikan hingga akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini disamping bantuan lain dari 

berbagai pihak yang juga sangat bermakna.  



Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak ada kata yang lebih indah dan 

lebih layak kecuali ucapan terimakasih dan penghargaan yang mendalam dari 

penulis kepada : 

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas 

Islam Riau. 

2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak.CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Dr. Firdaus, AR,SE.,M.Si. Ak. CA, selaku Wakil Dekan I dan 

Ibu Eva Sundari, SE., MM selaku Wakil Dekan II. 

4. Bapak Azmansyah, SE, M.Econ selaku Ketua Program Studi 

Manajemen dan sekaligus Pembimbing II saya sangat berterimakasih 

banyak dengan kesabarannya dan menyediakan waktu membimbing 

penulis dan memberikan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini 

selesai serta Ibu Yul Efnita SE. MM selaku wakil ketua Program Studi 

Manajemen. 

5. Ibu Susie Suryani ,SE., M.M selaku Pembimbing I saya sangat 

berterima kasih banyak dengan kesabarannya dan menyediakan waktu 

membimbing penulis dan memberikan petunjuk kepada penulis 

sehingga skripsi ini selesai. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Dan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.  



7. Bapak Hartono, SE., MM selaku Agen Director PT. Prudential Life 

Assurance cabang Pekanbaru yang telah banyak membantu saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Terimakasih yang tak terhingga teruntuk ayahanda Ikhdar Adnin 

Nasution dan ibunda tercinta Elvi Hariyani yang telah memberikan 

segenap kasih saying dan mendidik serta selalu mendoakan dan 

memberikan semangat serta dorongan untuk kesuksesan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Buat adik tersayang Leticia Putri Nasution yang selalu mendoakan dan 

memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.  

10. Buat sahabat-sahabat tersayang Mutia Rizki dan Tengku Nuriza yang 

selalu setia menemani dan memberikan dukungan kepada saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Buat Rohdiana Sinaga dan Mardatillah Prabes yang selalu bersedia 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Buat Bella Yunita, Mulya Julinda, Syakinah, Sholma Mardiah, dan 

Mauludiyah Eka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. 

13. Buat yang tersayang Nathasyah Mutiara, Maita Sari, Syarifah Fazira, 

Luthfia Rahmadina, Ummi Barozatun dan Aldo Maulana yang selalu 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Buat sahabat-sahabat tersayang sedari Mts, Ma, hingga saat ini Rifka 

Mahera, Rani Nurjannah, Lohkita Ningrum, Nurrahmi, dan Putri 



Sindar yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan terhadap 

penulis. 

15. Buat yang tersayang Mulghaidah, Fitri Novelia Sari, dan Khusnul yang 

selalu memberikan doa, dan semangat terhadap penulis. 

16. Kepada semua teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Manajemen 

yang tidak bias disebutkan satu persatu khususnya Manajemen G 

terimakasih telah menjadi motivasi penulis.  

17. Semua pihak yang telah bersentuhan dengan hidup penulis, baik itu 

secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mampu disebutkan 

satu per satu.  

Akhir kata kepada-Nya jualah penulis menyerahkan diri semoga semua 

bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dan pahala yang setimpal dari 

Allah SWT. Semoga penulisan Skripsi ini banyak membawa berkah dan manfaat 

Fid diini wad dunyaa wal aakhirah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

umumnya. Amin. 

      Pekanbaru, 29 Oktober 2018 

           Penulis, 

 

KHAIRUNNISA NASUTION 

 

 

 



 


