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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Dengan mengucapkan alhamdulilahi robbil’alamin, dan memanjatkan puji 

dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. Mencapai suatu keinginan dan cita-cita tidaklah mudah, 

semuanya perlu proses baik dari usaha, berdo’a, dan bekerja keras. Demikian pula 

dengan menyelesaikan penyusunan Skripsi ini penulis menghadapi beberapa 

halangan dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya 

sampai pada tahap penyusunan skripsi ini penulis dapat menyelesaikan salah satu 

syarat Uji Sarjana Ekonomi dengan judul “Pengaruh Loan to Deposit Ratio 

(LDR) dan Penyaluran Kredit Konsumtif Terhadap Return On Asset (ROA) 

Pada bank bjb Periode Tahun 2009-2013”. Skirpsi ini disusun dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat ujian sarjana ekonomi Program Studi S1 Manajemen 

di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata 

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, perhatian, bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah turut serta memberikan petunjuk dan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya kepada: 
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1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Duloh dan Ibunda Inah yang telah 

merelakan waktunya mencari nafkah dengan penuh tanggung jawab untuk 

menyekolahkan anaknya, memberi semangat dan selalu memberikan do’a 

terbaik serta dukungan tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah 

dan meraih gelar sarjana. Berkat dukungan dan do’a beliau skripsi ini dapat 

berjalan dengan lancar. 

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

3. Dr. rer.nat . Martha Fani Cahyandito, S.E.MSc . ,CSRS selaku Wakil Ketua I 

STIE Ekuitas Bandung, 

4. Dr. Hery Achmad Buchory, SE, MM selaku Wakil Ketua II STIE Ekuitas 

Bandung, 

5. Dr. Sudi Rahayu, S.E. , M.M. selaku Wakil Ketua III STIE Ekuitas Bandung, 

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

Manajemen,Orang tua penulis yang selalu tanpa lelah memberi penulis 

dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu. 

7. Maya Irjayanti , SE . MBA. Selaku  Sekretaris Program Studi S1 Manajemen. 

8. Rochadi Santoso, SE., MH. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktunya, sumbangan pikiran, pengarahan, ide serta nasehatnya 

yang sangat berarti bagi penulis untuk penyelesaian skripsi ini. 

9. Dr. Ayi Tejaningrum, SE., MT. selaku dosen wali yang telah memberikan 

motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

10. Seluruh dosen serta staf BAAK, BAU, Perpustakaan STIE Ekuitas. 

11. Seluruh kelurga besar, terima kasih atas do’a dan pengharapan kepada penulis 

agar penulis menjadi seseorang yang sukses dan berguna bagi banyak orang. 
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12. Adiku tersayang Tatan Yahya yang selalu memberikan doa, keceriaan, canda 

tawa dan dukungannya. 

13. Muhammad Redho Nugraha yang selalu memberikan nasehat, motivasi, 

keceriaan dan sangat banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi. 

14. Sahabat terbaiku sepanjang masa Nova, Nia, Ineu, Lia, Icih yang selalu 

memberikan keceriaan, canda tawa dan semangatnya. 

15. Sahabat-sahabatku tersayang Risna, Ayu, Ratih, Tuti yang telah banyak 

membantu dan menghibur selama masa perkuliahan. 

16. Teman satu bimbingan Nathasha, Ridwan, Maduma terima kasih atas 

perhatian dan kekompakannya saat bimbingan. 

17. Teman-teman sekelas manjemen 3 angkatan 2011, terima kasih atas doa dan 

semangatnya bagi penulis. 

18. Teman-teman Konsentrasi Perbankan Konvensional angkatan 2011, terima 

kasih atas motivasi serta pengetahuan yang diberikan kepada penulis. 

19. Keluarga Manajemen angkatan 2011, teman-teman di Ekuitas terima kasih 

kalian selalu ada untuk memberi semangat serta dukungan yang luar biasa. 

20. Teman-teman kosan Rita, Tiwy, Dinar, Ina dan Defy yang selalu memberikan 

keceriaan, canda tawa dan selalu memberikan motivasi.  

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 

membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah SWT 

melimpahkan rahmat dan balasan yang berlipat ganda. 

Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan skripsi yang telah penulis 

selesaikan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. 
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Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 

semua pihak, sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang lebih baik di masa 

yang akan datang. Akhir kata penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan 

manfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pembaca pada umumnya.  

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila 

ada kesalahan dan kekurangan penulis selama masa penulisan skripsi ini 

berlangsung. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

       Bandung,03 Februari 2015 
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