
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya serta doa yang tiada henti dari 

kedua orang tuaku, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setelah melalui 

berbagai proses yang panjang, mencurahkan segala tenaga dan pikiran, akhirnya 

selesai kewajiban untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manfaat 

Penilaian Kinerja Keuangan Debitur Terhadap Tingkat Kolektibilitas 

Kredit”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Strata Satu 

(S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat bimbingan, bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan 

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah dan ampunan 

kepada hambanya, hanya kepada-Mu lah aku memohon dan kembali.

2. Mama Rita Lidya dan Ayah Supono Heri Ketuko tersayang, yang selalu tak 

berhenti mendoakan, memperhatikan, mencurahkan segalanya sehingga 

skripsi ini selesai, tak ada doa yang Barokah selain doa mama dan Ayah. 

3. Yang terhormat Ibu Dini Verdania Latif S.E., M.Si., Ak., selaku dosen 

pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan selama proses bimbingan 

sampai selesainya skripsi ini.

4. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K, M. Si.,Ak., selaku ketua 

yayasan Universitas Widyatama.

5. Yang terhormat Bapak Mame Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama.

6. Yang terhormat Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
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7. Yang terhormat Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak.,  dan Bapak 

Usman Sastradipraja, S.E., M.M.,Ak., sebagai Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan Sekretaris Program 

Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

8. Seluruh Dosen Universitas Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima aksih atas bimbingan, ilmu pengetahuan yang diberikan serta 

pengalaman-pengalaman yang memberi banyak pandangan baru kepada 

penulis.

9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu 

penulis dalam banyak hal.

10. Terima kasih kepada PT. Bank XYZ Bandung, Bpk Pram dan Bpk Agus yang 

telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

11. Untuk adik-adikku, Ari dan Ruri yang selalu memberikan support, doa dan 

perhatian yang sangat berarti. 

12. Untuk kekasihku Gilang Puspita terima kasih buat semua waktu, dorongan,  

bantuan, saran dan kritikan  yang telah diberikan untuk mendorong semangat.

13. Buat Keluarga Besar penulis makasih buat doa, perhatian, kasih sayang, 

dorongan serta nasehat yang selalu membuatku semakin kuat. 

14. For my Friend yang ada di Yayasan Widyatama: Bone, Edel ama desmon 

semoga makin langgeng, mamie n ammy yang rame aja tentang telat, crash 

makasih buat makan-makannyan enak uy…, opop makin gondrong, Gita 

terima kasih atas semua bantuannya, Black kapan nyusunnya, Lendi yang 

udah jadi artis, Gengos cepet cari pacar ya, Ari, Hurly, Yogi, Gungun, 

Pulung, Ibenk, Wiwo, Rangga, Hendri, Revi, anak-anak Rektorat, GSG,  

anak-anak Pantai, Achel, Erik, Ivan, Redi, dan semuanya.

15. Buat Gadis terima kasih atas semua saran-sarannya, Yani, Anjar, Hana, Novi,  

Endah dan semua anak-anak manajemen angkatan 2005.

16. For teman-teman SMAku : Ariko “kontet”, Tiko, Ugun, Ihsan “Acong”, 

Aming, Syahrul “Bahlul”, Indah, Asri “Cici”, Gita, eki “Eek”, Auta, Pratz, 

Ochi, dan Diah “Dedee” makasih buat persahabatan yang mengesankan.  



17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih 

banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari segi penulisan, tata bahasa, maupun pembahasannya, 

penulis berharap bahwa skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya. 

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandung, 27Januari 2009

Hariyanto Legowo


