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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi Robbil’alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam 

tercurahkan kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan 

pengikutnya umat Islam hingga akhir zaman. Alhamdulillah akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH 

TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP RETURN ON 

ASSETS (ROA) PADA BANK BUMN PERIODE 2009-2010” dengan tepat 

waktu. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

memenuhi Ujian Sidang dan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi 

Sarjana (S1) Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS. 

Akhirnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan sujud syukur 

Alhamdulillah kepada Allah SWT dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tua ku tersayang yang telah merawat ku sedari kecil sampai dewasa 

serta do’a yang beliau panjatkan kepada sang khalik dan kasih sayang yang tiada 

batasnya untuk ku (semoga aku bisa membalas segala pengorbanan, jasa-jasa dan 

membahagiakan beliau, Amiin...) penulis juga mengucapkan banyak terima kasih 

kepada yang terhormat bapak Drs. Bambang Rismadi, M.Si.,Ak., CA. selaku 
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dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan 

petunjuk, pengarahan, ide dan sumbangan pikiran serta nasehatnya dari awal 

penulisan sampai selesainya skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat penulis 

sampaikan pula ucapan terima kasih yang tak terhngga atas segala perhatian dan 

bantuan baik secara moril maupun materil kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ina Primiana, SE., MT. Selaku Ketua Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas. 

2. Bapak Dr.rer.nat. M. Fani Cahyadito, SE.,Msc., CSRS. Selaku Wakil 

Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas . 

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

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas. 

4. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE, MM. selaku Wakil Ketua III Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas. 

5. Bapak Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT. selaku Ketua Program 

Studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas. 

6. Ibu Maya Irjayanti, SE., MBA. selaku Sekretaris Program Studi S1 

Manajemen sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang selalu 

meluangkan waktu, memberikan masukan dan arahan kepada penulis 

selama proses penulisan berlangsung. 

7. Drs. Bambang Rismadi, M.Si., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing 

yang selalu meluangkan waktunya kepada penulis untuk 

memberikan arahan dalam penulisan penelitian ini.  

8. Dani Dagustani, Ir., MM selaku Dosen Wali yang selalu 

memberikan Arahan, Motivasi yang bermanfaat bagi penulis. 
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9. Seluruh Dosen pengajar yang banyak memberikan ilmunya selama 

penulis menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Ekuitas. 

10. Ayahanda Bet Yayat dan Ibunda Euis Wastika untuk kasih sayang 

berlimpah yang telah diberikan dan do’a yang selalu terpanjatkan tak 

pernah putus seiring dengan nafas yang berhembus. 

11. Kakak-kakak tercinta Iman, Yeni, Tika, Edo  yang selalu 

memberikan dukungan selama penulis menjalankan kuliah baik 

secara moril dan materil serta keponakan-keponakan tersayang 

Rajaswa, Marsya, Syaira, Zahra, Al yang selalu menghibur penulis. 

12. Teman-teman seperjuangan Manajemen Angkatan 2011: Aprilla 

Lestari, Megi Arien C, Ricka Erent,Virgiansyah, Relli Rasumeilan, 

Dea DL, Tiara, Anzani, Muti, Yuke. 

13. Sahabat-sahabat satu kostan Pury Artha Devi Novitasari, Silvia 

Apriani, Sarah Amalia, Allin Melida, Teh Evi, Teh Yani terima 

kasih telah menjadi keluarga yang sangat hangat, selalu menghibur, 

mendukung menemani penulis dikala senang dan sedih dan selalu 

berbuat aneh-aneh namun kalian tetap yang terbaik. 

14. Sahabat-sahabat sewaktu SMA yang tetap memberikan dukungan 

sampai pada saat ini, Venny Septi dan Grace Diana terimakasih telah 

membantu saya dalam menemukan tuntunan dalam hidup serta 

menginspirasi dalam perjalanan dan perjuangan hidup saya. 

 Sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari sempurna, juga tak luput dari kesalahan dan 
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kekurangan, namun penulis berusaha sebaik mungkin agar skripsi ini dapat 

memenuhi syarat yang telah ditentukan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Amin... 

 Jazakumullahu khoiron katsiron. Semoga cinta dan rahmat Allah SWT 

berlipat ganda kepada semua atas segala bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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