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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH LOAN TO 

DEPOSIT RATIO (LDR) DAN SUKU BUNGA DEPOSITO TERHADAP 

PROFITABILITAS BANK (Penelitian pada Bank Milik BUMN Periode 

Triwulan Pertama 2009 sampai dengan Triwulan Keempat 2013)”. Skripsi 

ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sidang 

Sarjana pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala 

kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

orang tua tercinta Papa Dedi Haryanto dan Mama Neneng E. Ratnanengsih  untuk 

doa restu, kasih sayang, motivasi, semangat, perhatian, dan pengorbanannya baik 

moral maupun materi yang tak akan pernah bisa terbalas sampai kapan pun. 

Dengan rasa hormat, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses 

pembuatan skripsi ini.  

1. Bapak H. Dudi Abdul Hadi, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan 

untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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2. Yang Terhormat Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak. dan 

Bapak Dr. Acep Edison, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku dosen penguji yang 

telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis. 

3. Yang Terhormat Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.Si., Ak., C.A. 

selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama.  

4. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku 

Rektor Universitas Widyatama. 

5. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku 

Wakil Rektor Universitas Widyatama. 

6. Yang Terhormat Bapak R. Wedi Rusmawan Kusumah, Dr.,M.Si.,Ak., 

selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Yang Terhormat Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., C.A., selaku 

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Yang Terhormat Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku ketua Program 

Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Yang Terhormat Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris 

Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah menyetujui pengajuan proposal. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan 

dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama peneliti 

melakukan perkuliahan di Universitas Widyatama. 
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11. Adikku satu-satunya Eki Gupari Pemilyanto yang terkadang membuat 

penulis sangat emosi dengan tingkah laku dan sifatnya. Namun penuh 

dengan kasih sayang, selalu menemani dan berbagi segala hal serta selalu 

memberikan dukungan atas apa yang penulis lakukan. 

12. Keluarga besar yang ada di Bandung, Kuningan, Ciamis dan Majalengka 

yang selalu memberikan penulis nasehat, doa, motivasi dan dukungan 

hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

13. Chairmate sewaktu SMA sekaligus sahabat, Livia Sonia Elvaretta, yang 

tahan banting dengan sifat penulis yang pemarah dan egois. Sahabat yang 

paling mengerti keadaan dan mood penulis, selalu sabar mendengarkan 

segala curahan hati penulis yang tak pernah kenal waktu. Memberikan 

motivasi dan semangat untuk penulis agar penulis segera menyelesaikan 

skripsi ini. Selalu mengingatkan penulis untuk terus berada di jalan Allah 

SWT. Allah brought us together for a reason, namely to be a friend in joy 

and sorrow. You are not just a best friend but also a sister.   

14. Sahabat-sahabat DuaDuaPerTujuh yang selalu bisa membuat penulis 

tertawa lepas, membuat penulis melakukan hal-hal konyol, dan penulis 

selalu merasa masih SMA ketika kita dipersatukan. Having all of you is 

the greatest of all blessings. I love you guys, mwah! 

15. Teman seperjuangan meraih kesuksesan Sarah Fitaloka dan Indira Virisya. 

Untuk Monica Intan Meilyandrie, teman yang banyak membantu dalam 

pembuatan skripsi ini,  teman yang selalu menjadi tempat curahan hati 

penulis dan menemani penulis kemanapun, terima kasih atas kesabaran 
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dan motivasinya selama ini. Thank you so much girls. I hope we will 

always be showered with luck and happiness.  

16. Teman-teman Rabemaru (Gilang, Khusnul, Hilda, Maulana dan Septian) 

yang selalu bikin penulis bisa mengeluarkan sisi lain dari penulis. Selalu 

memberikan dukungan dan motivasi untuk kemajuan hidup penulis. Thank 

you so much guys! 

17. Teman-teman angkatan 2011 yang telah sama-sama berjuang yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-

Nya kepada kita semua, amin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi pembaca umumnya.  

 

Bandung, Maret 2015 

Penulis, 

 

(Ega Sulistya) 

 


