
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

serta keberkahan yang tak terhingga. Kepada para Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW 

sebagai panutan umat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai persyaratan untuk 

menyelesaikan Program Strata-1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung 

yang berjudul “PENGARUH KREDIT MACET TERHADAP RETURN ON ASSETS 

(ROA)”. 

 Banyak sekali ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian ini. 

Penulis berharap, pengetahuan serta ilmu yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan 

berguna bagi penulis serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.   

keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, doa, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan 

segala ketulusan dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Anwari dan 

Ibunda Ramnasih serta kakak tersayang Quratu Aini dan Ahmad Sahi yang senantiasa 

memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi serta doa dengan penuh ketulusan.  

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Sudi 

Rahayu, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

memberikan nasehat, bimbingan, pengarahan serta saran kepada penulis sampai terselesaikannya 

skripsi ini, dan tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Hj Ina Primiana, SE., MT selaku Ketua STIE Ekuitas. 



 

 

2. Bapak Dr. rer. nat Martha Fani Cahyandito, SE., M. Sc., CSRS selaku Wakil Ketua I STIE 

Ekuitas. 

3. Bapak Dr. H. Herry Achmad Buchory, SE., MM elaku Wakil Ketua II STIE Ekuitas. 

4. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM selaku Wakil Ketua III STIE Ekuitas, selaku dosen 

pembimbing skripsi. 

5. Bapak Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE 

Ekuitas. 

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

Ekuitas. 

7. Erman Donawan Septriandani terima kasih calon suamiku untuk doa, semangat, dukungan, 

perhatian yang besar kepada penulis. 

8. Teman-teman seperjuangan Manajemen Selli silviana, Rani Febriana, Sinta, Ulfah, abe dan 

teman-teman kost Suka Ikhlas Irnawati, Etika Diana Riskianti, Asifa Fitriani, Adelia yang 

selalu memberikan semangat dan berbagi suka duka bersama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

saran serta kritik yang bersifat membangun akan senantiasa penulis terima. 

 

Serta semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membaanya, dan 

semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan untuk kita semua, Amin. 
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