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Esa, atas kasih karunia-Nya yang selalu setia menyertai langkah penulis. Segala 

berkat dan anugerah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, keyakinan, 

kemampuan dan jalan serta kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan 

penyusunan Skripsi ini. Puji serta syukur yang tiada henti atas hadirat-Nya yang 

telah menganugerahkan kebesaran-Nya atas ilmu yang tak terbatas  yang 

diberikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang 

diberi judul “Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dan 

Non Performing Loan (NPL) Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi Kasus 

pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2008 - 2013)”. Adapun penyusunan 
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Pertama penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada Mamah dan 

Papah terkasih yang selalu memberikan perhatian, kepercayaan, semangat dan 

juga doa berlimpah dan tak pernah berhenti kepada peneliti baik secara moril dan 

materil. 
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memberikan petunjuk, saran, arahan dan semangat yang sangat berarti bagi 

penulis selama proses bimbingan Skripsi berlangsung. 

5. Bapak Dr. Anton Mulyono Azis SE., MT. selaku ketua Prodi Manajemen S1 

STIE EKUITAS. 
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11. Nova, Mika dan Mala sahabat yang membantu, memberi dukungan dan 

semangat dalam penyusunan skipsi ini. 

12. Teman dari SMA, Eva Pretty dan Hotmay Patricia Putri yang setia menjadi 

pendengar yang sangat baik bagi  penulis, juga berbagi tawa dan keceriaan. 

13. Untuk kerabat dan saudara yang telah memberikan doa dan dukungan 

semangatnya kepada penulis. 

14. Teman-teman Manajemen 5 angkatan 2010 dan seluruh teman-teman lainnya 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi 

teman yang baik bagi penulis.  

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan 

berkat-Nya yang berlimpah kepada semua pihak yang telah terlibat dalam 

penyusunan skripsi ini, atas segala doa, kebaikan, kesabaran, ketulusan dan 

keikhlasan serta dukungannya.  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ditemukan 

dalam Skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, kritik dan 
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maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga apa yang terdapat dalam 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 
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