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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T atas segala 

kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan pujian kepada 

Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah 

bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia. 

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 

gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama, dengan judul : judul “PENGARUH CAR, NPL, DAN LDR DALAM 

PENILAIAN KESEHATAN BANK TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

SEKTOR BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2008-2012” ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai 

pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di 

lingkungan Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, 

mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman 

dan juga waktu. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritikan dan saran yang membangun 

sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, 

saran, semangat, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya 

kepada : 

1. Allah SWT beserta Nabi dan Rasulnya atas berkat dan rahmatnya pada Penulis 

selama hidupnya. 

2. Kepada Orang Tua Tercinta : Bapak H. Uu Haruman dan Ibu Hj. Isye Rosita 

atas seluruh doa yang dipanjatkan bagi ananda, dukungan penuh atas aktivitas 

dan seluruh keputusan yang ananda lakukan, serta nasehat, kasih sayang, 
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fasilitas yang telah diberikan selama ini yang membuat ananda bisa 

menyelesaikan skripsi ini dan dorongan semangat tanpa henti yang diberikan di 

sepanjang hidup ananda. Maaf jikalau ananda selama ini belum bisa memberikan 

yang terbaik buat kalian, ananda sayang sama kalian. Terima kasih yang sebesar 

besarnya, semoga ananda bisa membuat kalian bangga. I Love You Babeh dan 

Mamah. Peluk Jauh dari Ananda Gian. 

3. Kakak-kakak Tersayang yaitu : Yully Rosliantika S.Sos., beserta Kakak Ipar 

Andri dan Welly Getty Lenggana S.E., beserta Kakak Ipar Reza terima kasih 

atas seluruh motivasi, memberikan semangat, serta nasehat hidup buat adikmu 

ini dan khususnya buat ponakan-ponakan yang lucu Wirlyana Nugraha dan 

Naura Quenny telah memberikan keceriaan dan membuat om kalian ini pulang 

setiap minggu hanya untuk bertemu kalian, sehingga terpacu untuk ingin cepat 

menyelesaikan skripsi ini demi kalian. Om sayang sama kalian berdua 

ponakanku. 

4. Bapak Salim Munabi, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing penulis yang telah 

dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, arahan dan nasehat pada penulis sehingga penulisan ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A. selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

6. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

7. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., selaku Wakil Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama 

8. Ibu Siti Komariah, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Bisnis dan 

Manajemen S1 Universitas Widyatama. 

9. Ibu Eriana, S.T.,M.M.,B.A.T., selaku Sekretaris Studi Manajemen S1 Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

10. Bapak Pipin Sukandi, S.E., M.M. selaku dosen wali penulis yang telah 

memberi motivasi dan dorongan selama penulis berada du Universitas 

Widyatama. 
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11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen serta 

staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang telah 

banyak memberikan bekal pendididkan dan ilmu pengetahuan yang sangat 

berharga dan berguna selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas 

Widyatama. 

12. Someone special who always support and cheer me up and always be the one 

who’s standing next to me. Dea Az Zahra. 

13. Iwa Triyatna dan Seandi Prikasari sahabat terbaikku seperti keluarga yang 

selalu memberi dukungan, canda tawa, mendengarkan curhatan baik itu tentang 

skripsi, keluarga bahkan tentang cinta. Terima kasih sudah menjadi bagian dari 

kalian. 

14. Irfan Firmansyah, Muhammad Suhendar, Roma Anggara, dan Dony 

Iswanto sahabatku yang selalu menghibur, memberikan canda tawa, motivasi 

bahkan di saat penulis lagi bimbang mereka selalu ada, terima kasih bro. 

15. Teman-teman diskusiku yang suka di ajak sharing tentang skripsi Reni Tri 

Kusuma, Siti Rahmawati, Siti Hanny, Nury Nurmalasari, Lindi Utami. 

16. Teman-teman kelas D Manajemen 2010 Fajar, Surliyadin, Andreas, Ihsan, 

Ikbal, Chandra, Cita, Geri, Alam, Ari, Yudis, Agis, Putri, Dea Karoenia, 

Zarra, Mayang, Septian, Fendy, Hirland yang selalu memberikan semangat 

dan dukungannya kepada penulis. 

17. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuanganku selama kuliah dan kalian selalu ada 

memberi motivasi serta kekonyolan kalian: Rendy Akbar, Anggie Prabowo, 

Adi Kusuma, Panji Setiadi, Rossy Nurfauzi, Yasser Pamungkas, Putra 

Parker, Asoy, Cindy, Yanti, Dynar. 

18. Teman-teman satu dosen pembimbing dan seperjuangan dari kubu pertama 

Nadia, Nunu, Rurin, Elsa dan kubu kedua Jaka, Indri, Syifa, astri. 

19. Teman-teman liburanku Andhin Marcelly, Teggy Windy dan Nia Shabrina 

terima kasih kalian sudah membawa penulis mengetahui dunia luar. 

20. Sahabat-sahabat seangkatan, terdekat yang tidak bisa di sebutkan semuanya 

karena banyak, yaitu KELUARGA BESAR Long Eu Distance (LEDRR), 

Babakaran Family ANGKATAN 2010, semoga kita semua sukses kawan. 

21. Teman-teman angkatan 2010, MASA 2010 yang membuat penulis bangga 
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22. Teman- teman dan Adik angkatan di SENAT FBM 2011-2012 penulis bangga 

bisa menjadi keluarga kalian. 

23. Serta semua teman-teman di Universitas Widyatama yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, love you all. 

24. Keluarga besar Kuya Ngora Singaparna Lutfi Babon, Ulan Bolu, Dida 

Endog, Derry, Abah Fauzi, Gomar, Galih, Asty, Eca terima kasih selalu ada 

di saat penulis pulang kampung kalian selalu menyempatkan waktu sekedar 

bertemu melepas rasa rindu di antara kita. Thanks bro. 

25. Teman-teman CR Singaparna Uje, Den-den, Eprian, Jen-Jen dan Denis 

terima kasih selalu ada di saat penulis butuh kalian dan selalu memberi semangat 

kepada penulis. 

26. Teman-teman Kosan Cihaur 20 terima kasih telah menjadi keluarga kalian dari 

awal kuliah sampai penulis bisa menulis skripsi ini tidak pernah pindah kosan 

karena penulis nyaman berada di sana. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. 

Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Bandung, Februari 2014 

 

 

Penulis 


