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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan Alhamdu Lillahi Robbil’aalamin, Segala puji dan 

syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat serta salam dilimpahkan 

kepada jungjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan segala rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan selama ini, sehingga penulis pada 

akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Penyaluran Kredit Investasi terhadap Return On Assets (ROA ) pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk”.  

Adapun penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat guna menyelesaikan studi pada Program Studi S-1 Manajemen Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.  

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari 

kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta 

keterbatasan lain yang dimiliki oleh penulis. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan 

penulisan Skripsi ini, khususnya kepada kedua orangtua tercinta (Bapak Djadjat 

Subarja, S.Sos dan Ibu Lilis Dahlia. M) yang senantiasa memberikan kasih sayang, 
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dorongan semangat baik moril maupun materil serta do’a yang tiada hentinya untuk 

penulis dalam menyelesaikan kuliah dan meraih gelar sarjana sesuai harapannya dan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak H. Rochadi 

Santoso, SE., MH, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, 

memberikan motivasi, arahan dan saran untuk membenahi penulis dalam penuangan 

pola pikir sampai terselesaikanya penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :  

1. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

2. Bapak Dr. rer. Nat. Martha Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSRS, selaku Wakil 

Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  (STIE) Ekuitas Bandung. 

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

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

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

Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

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

Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

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

Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

7. Bapak Adib Sultan, ST., MT, selaku Dosen Penguji Komprehensif yang telah 

memberikan masukan ilmu pengetahuan dan meluangkan waktunya untuk 

menguji penulis. 
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8. Seluruh dosen khususnya dosen program studi S1 Manajemen yang telah 

memberikan inspirasi dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.  

9. Seluruh Staf BAAK, B.A.U, Perpustakaan dan Staf Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Ekuitas lainnya atas pelayanannya dan juga yang turut 

membantu penulis. 

10. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atas publikasi 

data mengenai Kredit Investasi dan Return On Assets (ROA) sehingga 

memudahkan penulis dalam penelitian. 

11. Keluarga besar Bapak Lili Sadeli, Bapak Ambik Sumarna dan Bapak H. 

Santaja serta Saudara-saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas perhatian dan dorongan semangat serta do’a untuk kelancaran 

penyusunan skripsi selama ini. 

12. Kakak dan adikku tersayang Feni Fitriyani, S.Pd dan Yogi Pranata Subarja 

yang selalu memberikan do’a serta dorongan semangat kepada penulis. 

13. Nining Rohayati, S.ST yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, 

perhatian dan dorongan semangat, terima kasih selalu sabar mendengar 

keluhan-keluhan penulis selama ini.  

14. Sahabat-sahabat terbaik yang sudah memberi motivasi dan berbagi ilmu serta 

pengalaman Handrias pratama., SE,  Rezky Wandi., SE, Muhammad 

Fadillah., SE terima kasih atas dukungan dan bantuanya bagi penulis. 

15. Teman-teman satu bimbingan, Windu Permana, Ridwan, Maduma, Natasya 

Nurikah, Eva, terima kasih atas kerjasama dan motivasinya selama proses 

bimbingan dan penyusunan skripsi. 
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16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 khususnya Management 3 serta 

semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan dan do’a dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga 

Allah SWT memberi limpahan karunia, barokah, taufik dan hidayah-Nya serta 

balasan pahala kebaikan yang berlipat ganda bagi kita semua. Amiin. 

17. Teman-teman “GRIKADI” Ricky Rizky Ferdiansyah, Kiki Purnama, S.Pd, 

Aroyando Hanggara, Egi Prasetya  terimakasih atas do’a serta dorongan 

semangat kepada penulis.  

Dengan kerterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman serta kesempatan 

yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharpkan kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini 

jauh lebih baik. Akhir kata, semoga Allah SWT membalas budi bagi semua pihak 

yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan semua pembaca, serta mampu memberikan partisipasi bagi keilmuan. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 
            Bandung,  05 Februari 2015 
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