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KATA PENGANTAR 

 
Assalammu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji  dan syukur yang sempurna penulis panjatkan kepada Allah 

SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dituntun serta diberi 

kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“ANALISIS PERBANDINGAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN 

BANK SYARI’AH DAN BANK KONVENSIONAL SEBELUM DAN 

SESUDAH KRISIS GLOBAL TAHUN 2008 DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE CAMEL (studi kasus pada Bank Mandiri Syariah dan Bank 

Mandiri Tbk)”. 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam memenuhi Ujian Sarjana 

Program Strata Satu (S-1) Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis & 

Manajemen, Universitas Widyatama. Mengingat terbatasnya pengetahuan dan 

pengalaman penulis, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang                   

bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai masukan untuk waktu yang akan 

datang. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi 

ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb 

 

Bandung, September 2014 

Penulis, 

 

 

 

Rahayu Lestari Putri 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 
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pengarahan dari berbagai pihak semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi 

dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Orang tua tercinta, Ayah H. 

Entis Sutisna dan Ibu Hj. Raelasari, Ema, adik - adik Alyaa Gustiana dan 

Fikri Fakhriansyah yang selalu memberikan doa,kasih sayang, dan dukungan  

perhatian dan motivasi sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini. Dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Suskim Rianti,S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan 

saran serta masukan kepada penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi 

ini. 

2. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA. Selaku ketua badan  pengurus yayasan 

Universitas Widyatama. 

3. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 
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5. Siti Komariah, S.E., M.M., Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

6. Gallang Dalimunthe S.E, M.M., selaku Dosen Wali yang senantiasa 

membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal  pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Widyatama, terimakasih atas bantuan 
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dalam menambah perbendaharaan studi kepustakaan skripsi. 

9. Ridwan Mutaqin, yang senantiasa menemani, memberikan semangat, 

bantuan dan perhatian nya,makasih yaa! 

10. Sahabatku tersayang Ayu Hanastasia, Yuniar Mahisa Rizqi, Farah Gitty 

S.H, yang setia menemani baik suka maupun duka, semoga sukses dan cita-

cita punya usaha bareng tercapai yaaaa!Aamiin. 

11. Teman seperjuangan Vina Ayu Kenanga saat proses pembuatan skripsi, yang 

selalu memberikan banyak bantuan, memberikan informasi dan bareng-

bareng datang ke perpustakaan mengerjakan skripsi bareng-bareng. Sukses 

buat kita ya vin! 

12. Terimakasih untuk teman kampusku H. Diana Susanti, S.E, Dea Az-zahra 

S.E, Andhini Marcelly, Dea Andini S.E, Regina Tri Andarani S.E, Rendi 

S.E, Andi Dimat Setriadi, Anggia Laksmi S.E, Erna Maryani S.E, 

Dhanny Puspa Pertiwi, yang telah membantu memberikan informasi dan 

ilmunya untuk membantu skripsi yang saya buat. 

13. Terimakasih untuk keluarga PT. PUMARIN atas bantuannya memberikan 

pengalaman bekerja, Pak Herry, Bu Retno, Bu Rere, Bu Poppy, Pak Agga, 

Pak Roland, Bu Mariah, Pak Karto, Teh Lia, Mba Ii, Teh Eca, Teh Gina 

terimakasih atas pengetahuannya yang telah diberikan. 

14. Teman-teman FBM angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, terimakasih karena telah meramaikan dan menyemangati penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

terimakasih banyak atas dukungan, semangat, dan bantuan dalam penyusunan 

skripsi ini. Kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan moril 

maupun materil, sesungguhnya penulis tidak dapat membalas dengan suatu 

apapun, kecuali dengan do'a semoga Allah SWT membalas dengan balasan 

yang jauh lebih baik. Dengan segala keterbatasan pemikiran dan 

kesederhanaan dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 


