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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Studi 

Empiris Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI Periode 2010-

2014)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 

dan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skirpsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, 

kemampuan,  dan pengalaman. Namun demikian inilah yang terbaik yang dapat 

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Selama proses persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi 

ini penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dan dorongan yang 
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sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang begitu besar kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. 

2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wawan Kusumawan dan Ibu Rd. Effi 

Soffiani, juga kakak Imam Ginanjar dan adik Irfan Budiman atas do’a, 

dukungan, kasih sayang dan semangat yang tidak henti-hentinya diberikan 

kepada penulis. 

3. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ph.D.,Ak., CA selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan 

pengarahan, bimbingan, dan pengetahuan kepada penulis selama 

penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselasaikan. 

4. Bapak Dr.H.Mohammad Mansur, S.E.,M.M.,Ak.,CA. Dan Bapak Paulus 

Sugianto Yusuf, S.E., M.T. selaku dosen penguji yang telah bersedia 

meluangkan waktunya hadir sebagai penguji pada ujian sidang 

skripi/komprehensif penulis dan memberikan tambahan ilmu yang sangat 

bermanfaat kepada penulis. 

5. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A. selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

6.  Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.B.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7.  Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Rektor 
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8. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Ibu Erly Sherlita, S.E, M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si dan Bapak Yoga Tantular Rachman, 

S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Widyatama 

12. Ibu Mirna Dianita, S.E., Ak., M.M, Ca. selaku dosen wali penulis yang 

telah memberikan arahan,bimbingan,semangat, dan do’a kepada penulis. 

13. Seluruh Dosen dan Staff  Universitas Widyatama, yang telah membantu, 

membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada 

penulis. 

Akhir kata, semoga segala bentuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh 

semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dan 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk 

penelitian dan ilmu pengatahuan dimasa mendatang sesuai dengan fungsinya. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung, Februari  2016 

 

    Desy Meilawaty     
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Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

dari berbagai  pihak  yang  telah  begitu  bermurah  hati  memanjatkan  

doanya,menyediakan waktu, tenaga serta pikirannya demi terselesaikannya 

penelitian ini.Sehingga  dengan  begitu  peneliti  ingin  mengucapkan  terima  

kasih  dan memberikan penghargaan kepada : 

1. Seluruh keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan nasihat terbaik, doa, 

dukungan,batuan, dan kasih sayang selama ini kepada penulis. 
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selama penyusunan skrispi ini. 
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dukungan, dan menemani melepas penat selama penulis menyusun skripsi. 
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dan Riska, yang selalu memberikan nasihat, dukungan, do’a, mendengarkan keluh 
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4.Sahabat seperjuangan sejak masuk kuliah hingga sekarang, Fiandri, Hilda, Intan, 

Jilan, Widya, Lucky, dan M.Rizaldi, yang selalu memberikan bantuan, semangat, 
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5. Teman seperjuanagan bimbingan dan skripsi, Ana, Anggita, Gyna, Isni, Ria, 

dan Zhilfia, atas semangat, do’a, bantuan, dan koordinasi yang baik selama 

penyusunan skripsi. 

6. Teman seperjuangan akuntansi S-1 Universitas Widyatama angkatan 2012 yang 

telah membantu penulis selama masa perkuliahan. 

7. Serta  semua  pihak  yang  tidak dapat  disebutkan  satu  persatu  dalam 

kesempatan ini, terimakasih atas segala bantuan, dukungan, serta doa yangtelah 

diberikan sehingga skrispi ini dapat terselesaikan. 

Demikan  skripsi  ini  disusun  oleh  penulis,  mohon  maaf  atas  segala 

kekurangan dari penyajian skripsi yang penulis sajikan. Harapan penulis agar 

penelitian  ini  dapat  menjadi  sumber  ilmu  dan  referensi  bagi  

penelitiselanjutnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih. 
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