KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan yang menguasai
segala kekuasaan dan pemilik segala ilmu. Dengan sifat Maha Pengasih dan
Penyayang-Nya memberikan ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas
rahmat dan hidayah-Nya Alhamdulillahirobbilalamin penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir ini.
Tugas akhir yang berjudul “Analisis Perkembangan Modal Kerja Dengan
Konsep Kuantitatif Pada Bank Bni Periode 2013 – 2017 Bandung” disusun guna
memenuhi salah satu syarat kelulusan tugas Mata Kuliah Tugas Akhir pada Program
studi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer
Indonesia (UNIKOM) Bandung.
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini, tidak sedikit bimbingan
dan bantuan dari berbagai pihak, khususnya kepada pembimbing, Bapak Dr. Rizki
Zulfikar ,SE.,M.Si. yang telah meluangkan waktu disela kesibukan beliau untuk
memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi untuk dapat menghasilkan
karya yang dapat berguna bagi orang lain, sehingga dapat diselesaikan denngan tepat
waktu dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan UNIKOM. Oleh karena itu pada
kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan tanpa batas
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.

2. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.sc. selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia
3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE, Spec. Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi
4. Dr. Rizki Zulfikar ,SE.,M.Si. selaku Ketua Program studi Keuangan dan Perbankan
5. Dra. Koesharyatin, M.Si. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu
dan tenaga untuk membimbing penulis selama penyusunan Tugas Akhir.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis mudahmudahan ilmu yang telah dibagikan dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan.
7. Ibunda dan Ayahanda tersayang dan tercinta yang tanpa batas memberikan kasih
sayang, doa dan dukungan lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu kepada
penulis.
8. Seluruh rekan-rekan Kelas Keuangan Perbankan satu (KP-1) angkatan 2016 yang
senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta selalu bisa
diandalkan dalam suka dan duka.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satupersatu terimakasih atas dorongan, do’a serta motivasi yang sangat berharga bagi
penulis dan sangat mensupport setiap saat.
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktek ini masih jauh sekali dari
sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga laporan kerja

praktek ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada
umumnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Bandung, 9 Agusutus 2019
Penulis
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