KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillan penulis panjatkan kehadiran
Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih saying, serta anugrah yang
tak terhingga kepada penulis karena atas rahmat dan hidayat-Nya penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Signifikansi Perbedaan Likuiditasi,
Rentabilitasi, dan Modal antara Bank Syariah dengan Bank Konvesional”
yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Akuntansi pada
Universitas Widyatama tepat pada waktunya.
Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan
dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan,
pengalaman dan keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis
menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.
Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk
menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Widyatama Bandung.
Dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik dan
non

akademik

di

lingkungan

Universitas

Widyatama,

penulis

banyak

mendapatkan bimbingan, saran, bantuan berupa dukungan moril maupun materil
dan doa dari berbagai pihak dari awal sampai akhir penyusunan skripsi. Pada
kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin
mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT, yang telah memberikan anugrah-Nya kepada penulis sehingga
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, menjadi pendengar keluhkesah terbaik bagi penulis dalam keadaan apapun, menjadi pemberi jalan
dan solusi terbaik bagi penulis ketika menghadapi kesulitan, serta
memberikan kesehatan yang sangat luar biasa manfaatnya dalam
penyusunan skripsi ini.

2. Papa dan Mama yang sangat aku sayangi dan cintai, atas cinta dan kasih
sayang, dukungan, nasehat, doa yang tulus, segala pengorbanan, perhatian
dan segala yang telah diberikan dalam membesarkan dan mendidik sampai
penulis dapat menyelesaikan kuliah.
3. Bapak Dudi Abdul Hadi, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang
telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan
memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K, MS, Ak. selaku Ketua Badan
Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung.
5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir, DEA, selaku Rektor Universitas
Widyatama.
6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Pjs. Dekan Fakultas
Ekonomi, Universitas Widyatama.
7. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi
Akuntansi S-1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan
selaku dosen penguji pada saat sidang.
8. Bapak Usman Sastradipradja, S.E., M.M., Ak selaku Sekretaris Program
Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan selaku
penguji pada saat sidang.
9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M.Ak selaku penguji pada saat sidang.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Widyatama yang telah banyak
memberikan bimbingan selama masa perkuliahan penulis.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas Widyatama yang
telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk adik-adikku Ayu Annastasia Putri yang seru diajak gokil-gokilan,
Aby Dimas Ananta Deges yang susah dicari dan Aby Muhammad
Nauvaldi Deges yang ga pernah nyaut kalo dipanggil namanya,
terimakasih atas doa dan dukungannya.

14. Paris Pradhan Deka Baruah, makasih udah ikut-ikutan ga tidur buat
nemenin, ngebangunin tiap pagi, memberikan semangat dan bantuannya
secara moril maupun materil, memberikan do’a, menjadi pendengar yang
baik, memotivasi dan selalu memberikan ide-ide baru, mudah-mudahan
semua mimpi dan cita-cita kita dapat tercapai, dan kita dipertemukan di
jalan yang lebih baik, amin.
15. Ma luvly Cats: Ichan, Minnie, Paradise, Aizawa, Kuroi, Shiro, G-Yong,
Micky R.I.P, Loona R.I.P, Boa R.I.P. buat kalian yang selalu dapat
menghiburku, u guys so adorable.
16. Opa Iren, Oma Iren dan Om Aris yang selalu membantu dan mendoakan
penulis.
17. Teh Eli dan Teti buat makanan-makanan yang bisa bikin ndut, hmmm
yummy.
18. Untuk Ela, sahabat yang selalu memberikan semangat, masukan dan
mendorongku untuk melakukan yang tebaik, Makasih banyak bu.
19. Untuk teman-teman seperjuangan di Universitas Widyatama : Mira, Bayu
Icha, Ike, Day, Ema, Puput, Ratna, Irman, Lina, Susan dan semua temantemanku lainnya yang telah banyak memberikan dukungan dalam
penyusunan skripsi ini.
20. Untuk anak-anak basket di Universitas Widyatama : Heri, Vq, Flin, Teter,
Gian, Craby, Oji, Irul, Parto, Acun, Thomson, Luki, Akbar, Fahri, Taw,
Reycke, Goned, Tanti, Ardel yang menemani dan memberikan dukungan.
21. Buat teman-teman di tempat les : Indri, Sre, Echi, Heidy, Nindy, Iksan,
Rendra, Yanti, Pa Cheong, Bu Yu, Eun Kyeol, Danha.
22. Untuk Oppa, Zusan, Riku dan Kaushik yang membantu, mendoakan dan
menjadi pendengar yang baik, memberikan saran dan dukungan yang
sangat berarti bagi penulis.
23. Teman-teman Widyatama angkatan 2003, terima kasih atas bantuan,
dukungan serta doanya, yang telah mengarungi bersama kehidupan di
Widyatama.

24. Dan yang terakhir buat rekan-rekan penulis yang namanya tidak dapat
disebut satu persatu, terimakasih atas dukungannya baik langsung maupun
tidak langsung.
Akhir kata semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam
penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada
semua pihak.
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Januari 2009
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