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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini sebagai syarat akademik untuk kelulusan program Magister 

Manajemen di Universitas Widyatama.

Penelitian tesis berjudul Dampak Asset Liability Management

Terhadap Profitabilitas pada PT Bank Himpunan Saudara 

1906, Tbk ini adalah bukti kebesaran Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat-Nya kepada penulis melalui tangan-tangan 

terbaik dari orang-orang di sekitar penulis. Ucapan terima kasih 

penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, 

memberikan dorongan dan cambukan, serta semangat kepada 

penulis:

1. Prof. Dr. H. Maman Kusman, S.E., MBA selaku 

pembimbing I, atas kesempatan, dukungan, bimbingan, 

saran, dan diskusi yang telah diberikan.

2. Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., Ca. selaku pembimbing

II, atas kesempatan, dukungan, bimbingan, saran, dan 

diskusi yang telah diberikan. 

3. Staff pengajar Program Magister Manajemen, Universitas 

Widyatama atas bimbingan, nasehat, dan materi-materi 

kuliah yang sangat bermanfaat.
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4. Staff administrasi Program Magister Manajemen, 

Universitas Widyatama atas bantuan teknis dan

administrasi selama masa perkuliahan sampai 

terselesaikannya penulisan tesis ini.

5. Keluarga besar Venus Barat VIII-23, Metro dan keluarga 

besar Vijaya Kusuma C.10-8, Cipadung dan atas segala 

pengertian, kesabaran, serta bantuan moral dan material 

yang telah diberikan. 

6. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Manajemen, 

Universitas Widyatama angkatan XVIII B, khususnya Kang 

Andhi, Kang Deni, Kang Kurnia, Pa Ridwan, Kang Nelson, 

Okky, Rizal, dan Sigit.

7. Rekan-rekan Bank Saudara, khususnya Pa Dede, Pa Ari, Pa 

Aep, Bu Dessy, dan Heldi, atas diskusi dan dukungannya.

8. Melly, Hesti, dan Dini atas persahabatannya. 

9. Yang terutama, suami dan anak tercinta, Ilham Arisbaya, 

Ismail Bagaskara Arisbaya, dan Khaidir Jomantara 

Arisbaya.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

pengerjaan tesis ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah mencatat dan membalas segala amal kebaikannya 

dengan yang lebih baik. 
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Tak lupa penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-

besarnya kepada seluruh pihak, atas segala kesalahan dan 

kekhilafan. Akhirnya, penulis berharap semoga laporan tesis ini 

memberi nilai manfaat bagi kita semua. Amin.

Bandung, Juli 2015

Devi Martianti Nuraeni
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