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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa  

yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini walaupun selama pembuatan skripsi ini mengalami 

berbagai hambatan dan halangan tetapi dengan kuasa-Nya alhamdulillah bisa 

terselesaikan. Tidak ada kata lain yang patut diucapkan selain rasa syukur yang 

sedalam-dalamnya kepada allah SWT karena atas ridho-Nya pula penulis telah 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Non Performing Loan (NPL) 

dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 

Periode 2010-2012”. Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan 

Program Sarjana (S-1), Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Ekuitas Bandung, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata 

sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dan berbagai kelemahan yang 

ada di dalamnya. Semua itu disebabkan karena keterbatasan waktu, informasi dan 

kurangnya pengetahuan penulis, sehingga segala  saran  dan kritik yang bersifat 

membangun dan memperbaiki penulisan ini dapat diterima oleh penulis.    

Dalam penulisan skripsi ini pun penulis tidak terlepas dari bantuan baik 

berupa moril maupun materil serta mendapatkan bantuan-bantuan dalam bentuk 

bimbingan dan juga motivasi agar lebih bersemangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  Oleh karenanya dengan kerendahan dan ketulusan hati 

penulis, perkenankan penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-
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besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, 

khususnya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT. Selaku Ketua STIE EKUITAS 

Bandung, 

2. Bapak Dr. rer.nat. Martha Fani Cahyandito, SE., Msc., CSRS. Selaku Wakil 

Ketua I STIE EKUITAS. 

3. Bapak Dr. H. Herry Achmad Buchory, SE., MM. Selaku Wakil Ketua II 

STIE EKUITAS. 

4. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. Selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS. 

5. Ibu Maya Irjayanti, SE., MBA. Selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. 

6. Ibu Mirza Hedismarlina, ST., MBA. Selaku Sekretaris Program Studi S1 

Manajemen. 

7. Ibu Dwi Puryati, SE., Msi., Ak. Selaku dosen pembimbing, yang selalu 

meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, perbaikan serta motivasi 

dalam menyusun skripsi dan memberikan saran yang berhubungan dengan 

skripsi, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen serta seluruh staf karyawan STIE EKUITAS Bandung. 

9. Kedua Orangtua Acep Dadang Mulyadi, SPd., MM., dan Ibu Mamah 

Herawati, S.Pdi. serta kedua adik saya Ramadhan Yudha Bakti dan Rizki 

Ridallah yang saya cintai dan sayangi yang mana mereka telah 

mencurahkan seluruh doa, kasih sayang serta ketulusannya dalam 

memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil demi keberhasilan 



 

vii 
 

penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga allah membalas seluruh 

kebaikannya dan memberikan kebahagiaan kepada mereka semua amin.  

10. Terima kasih kepada Ssaudara yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang 

tiada hentinya memberikan dorongan dan semangat serta doa selama penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Siti Masilah yang juga turut ikut  membantu serta memberikan dukungan 

selama penulisan skripsi ini  

12. Teman-teman seperjuangan Rangga Pinandita, Bismar Sigalingging, Yada 

Setiadi, Ryan Pratama, Geri Pribadi dan Candra Jaka yang selalu bersama-

sama baik dalam suka maupun duka mulai dari awal perkuliahan, sampai 

sekarang terima kasih kawan. 

13. Semua pihak yang terlibat dan tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, 

terima kasih banyak atas semua bantuannya. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya buat penulis dan bagi 

semuanya semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas 

kebaikan, keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Amin. 

Wasalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

       Bandung, 26 Agustus 2015 

 

 

         Penulis 

                                                                                   ( Muhamad Hadi Nugraha )  

 


