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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas 

segala rahmat, berkah dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manfaat Analisis Laporan 

Keuangan Terhadap tingkat Kolektibilitas Kredit” 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari 

segi penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Selama menyusun skripsi ini 

maupun dalam mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan 

Universitas Widyatama, banyak sekali pihak-pihak yang turut memberikan 

bantuan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, 

dukungan, motivasi, do’a serta semangat. 

Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya penulis sampaikan kepada 

yang terkasih dan terhormat : 

1. Untuk Papa dan Mama tercinta, Andreas Mari Sudarto dan Dwi Martati 

Wahyu Ningsih terimakasih atas segala kebaikan, kasih sayang, perhatian, 

doa, dan dukungannya selama ini. Dan tidak lupa juga deo ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya untuk Pa’de Maini dan juga Tante Ambar.   

2. Yang terhormat Ibu Diana Sari,SE.,M.Si.,Ak. selaku dosen pembimbing, 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta 

memberikan petunjuk dan nasihat yang sangat berarti dalam penyusunan 

skripsi ini. 

3. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S.,Ak., 

selaku Ketua Yayasan Universitas Widyatama. 

4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir. D.E.A. selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

5. Yang terhormat Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E.,M.Si. selaku Pembantu 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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6. Yang Terhormat Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Yang Terhormat Bapak R. Wedi Rusmawan K.S., S.E., M.si., Ak. selaku 

Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

8. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu penegtahuan yang 

tiada ternilai. 

9. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak 

membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi. 

10. Untuk Bapak Yuyun Sunaryana selaku Account Officer PT.Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Ujungberung Bandung atas kebaikan dan kesabaran 

dalam memberikan bantuan serta informasi dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Untuk Kak’ochim dan Abang Joe makasih ya kalian sering manjain dede. 

Dan untuk adikku tersayang mayang, nurut sama mama ya neng!!!  

12. Untuk temen-temen arisan de, Euis , petris, tia, cika, nita, rika dan ona, 

terima kasih ya atas segala kebaikan kalian … 

13. Untuk Kang Dani dan Kang Doni yang udah mempermudah deo dalam 

penyusunan skripsi ini… 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu khususnya 

teman-teman angkatan 2002, terima kasih yah.. 

15. Last but not least, Andi Rahmat Taufiq babe, selama ini aa udah ngajarin 

ade banyak hal dan membuat banyak perubahan dalam hidup ade… 

 Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang membaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas 

kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan semuanya serta senantiasa melimpahkan 

taufik, hidayah dan karunia-Nya kepada kita. Amien. 

           Bandung, Juli 2006 
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