
 
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Tingkat Penambahan Modal Sendiri Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Operasional”, 

pada waktunya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Widyatama. 

 Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penghimpunan modal sendiri yang 

dilakukan bank dan bagaimana tingkat pertumbuhan laba operasional selama rentang 

waktu 5 tahun serta bagaimana pengaruh adanya penambahan modal sendiri terhadap 

pertumbuhan laba operasionalnya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini telah banyak menerima 

bantuan, bimbingan dan dorongan serta pengarahan dari berbagai pihak. Teriring rasa 

hormat dan terima kasih yang teramat tulus, penulis haturkan kepada Ibunda Mita 

Mutiara dan Ayahanda Ir. Yayai Setiaman yang telah membesarkan, membimbing, 

mendidik, serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan limpahan kasih 

sayangnya tanpa dapat terbalaskan oleh apapun juga, serta Kakakku Raka Kuntala  terima 

kasih atas dukungan semangat, doa dan kasih sayangnya.  

 Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

yang terhormat: 

1. Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1&D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan selaku Dosen Pembimbing 

yang dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian telah bersedia meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama 

penulisan skripsi ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

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



4. Bapak H. Supiyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi  

Universitas Widyatama. 

5. Bapak R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, yang telah 

membekali berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis. 

7. Ibu Lita Hermalita dan Bapak Turweli, terima kasih atas segala masukan dan 

dukungan moril yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta adik kecilku 

Talia Lavivia dan Tiar Laverta yang selalu memberikan keceriaan. 

8. Keluarga Bapak H. Slamet Rukma terima kasih atas segala limpahan kasih sayang 

yang telah diberikan kepada penulis selama ini.     

9. Keluarga besar (alm) Bapak Rahmat dan keluarga basar (alm) Bapak Abdullah 

Koesoemahnegara, terima kasih atas segala doa, dukungan semangat, dan kasih 

sayangnya selama ini. 

10. Bapak Muharam, Bapak Suyono, Bapak Aep, Bapak  Endang, Bapak Kunto, Mba 

Selly serta seluruh Staf karyawan / karyawati PT. Bank Jabar Kantor Pusat, 

khususnya Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Divisi Akuntansi, terima kasih 

atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan serta keramahan yang diberikan selama 

penulis melakukan penelitian. 

11. Sahabat-sahabat terbaikku Uci, Lingga, Silva, Neris, Oty, Ulie, Fera, Diana, terima 

kasih atas persahabatan dan kebersamaan  serta dukungannya semoga kita sukses dan 

selalu kompak (Amiin). 

12. My luvely sista : Dry, Vidya, Asriawati, Chige, Nunik, Ama yang selalu menjadi 

teman setia untuk berbagi cerita serta anak-anak SMUN 8 Bdg : Zacky, Mo, Ai, 

Gugum, Chio, Bobi, Ali, Ari, ethaners, terima kasih atas canda tawa yang telah kita 

bagi bersama.dan segala kenangan yang sangat berkesan.    

13. Teman-teman seperjuangan : Imsar, Hana, Cindy, Acah, Wine, Atih, Dindut, Neng, 

Dian babato, Matre, Meryuni, Marlin, Mei dkk, dan tak lupa Iqbal, Memet, Babeh, 

Ceplo, Isan, Fasya, Rocky, Diky, Arie, Doni, Ragam, Adit, Joni, Josh,       Eca dkk 

serta  anak-anak Benteng’03 lainnya yang selama ini selalu memberikan dukungan 



semangat, doa, bantuan dalam mengerjakan tugas dan saling mengingatkan untuk 

rajin kuliah. 

14. Teman-teman dan guru-guru di SLTPN 13, SMUN 22, SMUN 8 Bandung dan 

kampus tercinta Universitas Widyatama khususnya angkatan’03 yang tidak 

memungkinkan untuk penulis sebutkan satu persatu, (namun jangan khawatir, nama-

nama kalian beserta budi baik kalian akan penulis kenang). 

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Insya Allah, Allah 

akan membalas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. 

 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.   

     Bandung ,   November 2006 

                                                                                  Penulis, 

 

                                           Citra Wulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


