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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Puji dan syukur peneliti panjatkan bagi Allah SWT, yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul:  

“ Anaisis Atas Penyaluran Kredit yang Dideterminasi Oleh Dana Pihak Ketiga 

dan Non Performing Loan (Survei Pada Bank Konvensional yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2013-2017)”.  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam 

menempuh Jenjang S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

pada Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung. Peneliti tidak 

memungkiri bahwa dalam menyusun skripsi ini penulis menemukan hambatan dan 

kesulitan, namun berkat Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing, 

mengarahkan, dan memberikan petunjuk yang sangat berharga demi selesainya 

penyusunan skripsi ini. Peneliti sangat sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata 

semupurna dan banyak kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan 

saran yang sifatnya membangun upayya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, 

khususnya bagi peneliti. 

Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 
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ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 

terhormat:  

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, Mt., selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia.  

2. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., Se., M. Selaku Wakil Rektor Bidang 

Akademik Universitas Komputer Indonesia. 

3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec., Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.  

4. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia dan selaku 

dosen wali AK 1. 

5. Dr. Adeh Ratna Komala, S.E., M.Si, selaku Sekertaris Prodi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia 

6. Angky Febriansyah, S.E., M.M, selaku Koordinator Kemahasiswaan Prodi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 

7. Dr. Inta Budi Setyanusa, SE., M.Si dan Wati Aris Astuti, SE., M.Si, Ak, CA 

selaku penguji yang telah berkenan untuk menguji, mengkoreksi, dan 

memberikan saran-saran. 

8. Kepada seluruh dosen/staff dan sekretariat prodi yang telah membimbing dan 

membantu penulis dalam segala hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 
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9. Untuk Bapa, Mama, Ibu, Teteh, A Bey dan Raffasya tercinta yang selalu ada, 

mendoakan yang terbaik, mendukung dan tidak pernah lelah dalam 

menghadapi segala keluh kesah peneliti dalam menyusun Skripsi ini. 

10. Untuk Astya Deana Pratiwi, Amalia Yolanda, Ghea Ambar Mutia terimakasih 

sudah menjadi sabahat yang selalu ada dan membantu peneliti disaat sedang 

kesulitan serta selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih karena kalian sudah mau meluangkan waktu-waktu yang 

berharga untuk peneliti dan menjadi sahabat yang tidak akan pernah 

tergantikan.  

11. Untuk Kamil, Ricky, Egi, dan Ridwan yang selalu memberikan waktu luang 

yang telah dihabiskan bersama disaat sedang bosan dan membutuhkan 

hiburan.  

12. Untuk Ari, Fajar, Andri, Haekal dan teman kosan gibah yang tidak mungkin 

peneliti tulis satu persatu, terimakasih atas waktu-waktu yang telah dihabiskan 

bersama. 

13. Untuk sahabatku Alya, Desal, Nisa, Kristi dan Caca yang selalu 

mendengarkan keluh kesah peneliti selama ini dan memberikan semangat 

hingga terselaikannya skripsi ini. 

14. Teruntuk teman-teman tercinta kelas AK-1 dan Mahasiswa Akuntansi 

Angkatan 2015 yang mengenal peneliti. 

15. Untuk smua pihak  yang tidak bisa peneliti tuliskan satu-persatu, terimakasih 

karena telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini..  
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Rupanya sulit untuk menemukan kata-kata yang mampu melukiskan dan 

mengungkapakan rasa terima kasih yang ingin penulis sampaikan. Akhir kata, 

semoga segala kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat dibalas kebaikannya 

oleh Allah SWT serta penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya pembaca serta pihak-pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.  

Bandung,    5 Agustus 2019  

Penulis,  

 

 

     Fenti Dwiyantari  

21115092 


