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KATA PENGANTAR  

  

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kekuatan, bimbingan, rahmat dan karunia-NYA kepada penulis. Atas kehendak-

NYA penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Pengaruh 

CAR, NPL, BOPO dan NIM terhadap LDR Pada Bank BUMN Persero di 

Indonesia Periode 2007-2012 . Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat yang diwajibkan dalam menempuh ujian Sarjana Strata-1 pada Program 

Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih 

jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan oleh wawasan, pengetahuan, dan 

kemampuan yang penulis miliki sangat terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran 

untuk perbaikan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. 

Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Widyatama 

Bandung.       

           Bandung,     Februari 2014 

   Penulis,  

Muchamad Akbari        



iii  

UCAPAN TERIMA KASIH  

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, 

petunjuk, bimbingan, dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. 
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penulis. Semua kakak-kakak dan adik-adikku yang selalu memberi 

semangat serta semua masukan yang sangat berharga bagi penulis. 

2. Ibu Lasmanah, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya, memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat 

bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.  

3.  Ibu Siti Komariah, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama.  
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Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.  
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7. Bapak Dr. Mame S. Sutoko, Ir. D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama.  

8. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Universitas Widyatama, yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.  

9. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan serta seluruh Karyawan 

Universitas Widyatama.  

10. Thanks for my besties Erri Argiansyah dan Andre Kurniawan untuk 
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11. Untuk teman-teman dekat seperjuangan Brata, Dewi, Heddy Herdiawan, 

Roro Azhrie,  Sandhy Nur Jabar, Selviana, dan Larasati Lestari yang telah 

memberikan semangat, dan Alda Layla yang telah membantu penulis 

dalam kesulitannya. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak. 

13. Seluruh civitas academia Universitas Widyatama Bandung dan semua 

pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhirnya kepada Allah SWT 

jualah kita memohon Ridho-Nya, semoga selalu berada dalam lindungan-Nya. 
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