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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah, 

pertolongan, kasih sayang dan karunia yang tak terhingga kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) terhadap tingkat Profitabilitas bank pada Sektor Perbankan 

yang Go Public di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009. Tidak lupa shalawat 

dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang 

telah memberikan tauladan akhlakul kharimah kepada seluruh umat muslim di 

seluruh penjuru dunia. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. 

Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan berkat, rahmat, hidayah serta kasih 

sayang kepada kita semua. Amin. 

Wassalammua’laikum Wr. Wb 

Bandung,   Oktober 2011 

 

          Danang Purwa Gumilar 
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penulis selama penyelesaian skripsi ini. 
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Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Rektor Universitas Widyatama. 

5. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir.,M.Sc. selaku 

Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

6. Yang terhormat Ibu Hj. Wien Dyahrini S.E., M.S. selaku Ketua 

Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen serta seluruh Staf 

Administrasi, Staf Perpustakaan, dan seluruh karyawan Universitas 
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yang senantiasa menyertai penulis dalam menuntut ilmu dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Buat Adikku Larose yang telah mendukung dan mendo’akan penulis. 

10. Untuk kekasihku tercinta Fenny Widyaningsih, makasih atas 
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