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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Alhamdulillahirabbil’alamin atas segala nikmat iman, Islam, serta 

kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang merupakan salah satu syarat akademik di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi EKUITAS guna memperoleh gelar strata (S-1) jurusan Manajemen. 

Tidak lupa shalawat beriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada 

tuntunan dan suri tauladan Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau 

yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat 

dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) Pada 

Bank BUMN Periode 2008-2013”  ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 

dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang 

berlipat ganda kepada semuanya. Ucapan terimakasih yang sangat tulus, penulis 

sampaikan kepada : 
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1. Ayahanda H. Soleh Yuswandi dan ibunda Hj. Nina Herlina, selaku orang tua 

dari penulis yang tak ada hentinya memeberikan dukungan moril maupun 

materil serta limpahan doa-doa terbaik yang senantiasa mengiringi setiap 

langkah anak-anaknya. 

2. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT., selaku Ketua STIE Ekuitas Bandung. 
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STIE Ekuitas Bandung. 

4. Dr. Herry Achmad Buchory, Drs., SE., MM., selaku Wakil Ketua II STIE 

Ekuitas Bandung sekaligus selaku wali dosen Manajemen kelas 4 dan dosen 

pembimbing yang begitu banyak memberikan pengarahan, motivasi, 

semangat, dan telah menjadi pembimbing yang terbaik. 

5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM., selaku Wakil Ketua III STIE Ekuitas Bandung. 

6. Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT., selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen STIE Ekuitas Bandung 

7. Maya Irjayanti, SE., MBA., selaku Wakil Ketua Program Studi S1 

Manajemen STIE Ekuitas Bandung. 

8. Seluruh staf BAAK, BAU, dan perpustakaan yang telah membantu dalam 

bidang administrasi. 

9. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu selama di bangku 

kuliah dan selama penelitian. 

10. Sahabat-sahabatku, Sri Gina, Nindia Cahya, Indah Edya dan seluruh teman-

teman manajemen 4 yang telah memberikan inspirasi dan selalu membuat 

suasana hati ceria sehingga mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, 

namun penulis telah berusaha dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 

untuk menyajikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Demi perbaikan selanjutnya, 

saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan 

skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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