
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Waarahmatullahi Wabarakaatu, 

Alhamdulillahirabbil’alamin penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat 
Allah SWT, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasullullah 
SAW karena sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang 
tiada habisnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul : 
“Kegunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Tingkat Kolektibiltas 
Kredit”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian 
Sarjana Ekonomi Program Stusi SI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Widyatama. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan dan saran serta 
dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, yaitu 
kepada : 

1. Allah SWT, yang selalu menjadi sandaran hati penulis, yang selalu ada 
dalam tawa dan duka, yang selalu mengiringi dalam setiap tahap 
kehidupan, yang selalu memberikan pertolongan kapanpun penulis 
butuhkan, tempat penulis mengadu dan meminta, dan untuk cinta, kasih 
sayang, rahmat, berkah dan segala kenikmatan yang selalu penulis 
dapatkan. 

2. Mama dan papa tersayang yang telah memberikan kasih sayang, 
membesarkan, mendoakan setiap langkah, pengertian, kepercayaan, 
dukunagn moril dan materil dan nasehat spiritual yang sangat berharga bagi 
penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.,MS., Ak., selaku ketua Badan 
Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 
Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak  H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku  Pembantu Dekan 
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program 
Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Dr.H. Nurayama, S.E.,M.Si, selaku Dosen pembimbing yang telah 
banyak meluangkan  waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan bantuan, 
petunjuk, dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis dari awal 
penyusunan sampai skripsi ini selesai. 



10. Ibu Neuneung, S.E selaku Dosen Widyatama yang selalu memberikan 
solusi dan jalan keluar setiap mengalami kesulitan dalam penyusunan 
skripsi, terima kasih sekali saya ucapkan. 

11. Bapak dan ibu dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal 
pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. 

12. Seluruh staf Administrasi, Sekertariat Akademik dan Perpustakaan, yang 
telah membantu penulis selama masa perkuliahan di Universitas 
Widyatama. 

13.  Bapak Eko Prasetya, selaki Manager SBDC dan irvan selaku Kepala 
Bagian Operasional Bank. 

14. Pada AA, Bunda, dan  Mba Risna tercinta, terima kasih atas doa-doa dan 
dukungannya.  

15. Ponakanku yang luchu-luchu Lufti, Aulia, Nazwa yang selalu 
membahagiakan penulis dikala suntuk. 

16. AA Iwonk tersayang yang selalu menjadi inspirasi, alasan semangatku, dan 
motofator hidupku sebagai kekasih, terima kasih atas rasa cinta, kasih 
sayang, doa, pengertian, dukungan, waktu, kesabaran serta motivasi yang 
begitu besar yang selama ini telah diberikan pada penulis. 

17. Keluarga Bapak Nono ( Mamah Iis, Teh Indri, The Ikeu, Kang Adi, dan A 
Syarif) terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, cinta dan kasih sayang, 
serta menerima dengan tangan terbuka dan membagi kehangatan keluarga. 

18. Sahabat-sahabatku KEPOMPONK, Hanna, Qika, Ola, Chika, Emil, Owlin, 
Ipit, Amoy, Ami, Iqi, Mogi, Ucup, Bule, terima kasih atas persahabatan 
yang kita jalani, nasehat, pengertian, dukungan, dan kebersamaannya. 

19. Kawan-kawanku di kelas F Patria, Gita, Uli, Puji, Icha,Sarah, Ritu, Tartila, 
Gina, Abi, Robi, Emir, Aswin, Rizky, Hp, Uchan terima kasih atas 
kebersamaan nya selama masa kuliah. 

20. P’05 Crew 2005 terima kasih atas doa dan dukungannya. 
21. Teman-teman semasa kuliah, Dewi, Irna, Feby, Mimi, Moga, Anggi, Iyang, 

Ndot, Gina, Kiki, Nda, terima kasih atas kebersamaannya. 
22. Teman-teman mahasiswa lainnya khususnya angkatan 2005 yang tidak 

dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. 
Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak yang memerlukan. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu. 
 

Bandung, Februari 2010 
Penulis, 

 
 
 

    Ria Nur Fatimah 
 
 


