KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, penulis ucapkan atas
rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Sehingga penulis dapat menyusun
dan menyelesaikan Skripsi dengan judul : “Pengaruh Loan To Deposit Ratio Dan
Kredit Bermasalah (NPL) Terhadap Tingkat Pengembalian Asset Pada
Perusahaan Perbankan Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Periode 2012-2017”. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk
memenuhi salah satu syarat awal untuk penyusunan tugas akhir atau skripsi dalam
menempuh jenjang S1 pada Program Studi Manajemen Universitas Komputer
Indonesia (UNIKOM). Penulis menyadari keterbatasan, kemampuan, dan
pengetahuan yang dimiliki dalam menyusun usulan penelitian ini, dan banyak
kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang
membangun akan penulis terima dengan sepenuh hati. Semoga Skripsi ini akan
bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak umumnya. Dalam penelitian
Skripsi ini, banyak masukan dan dukungan dari berbagai pihak dan tak lupa
penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan serta nasihat yang diberikan
selama proses bimbingan hingga selesainya penyusunan Skripsi ini. Selain itu
dengan penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik moril
maupun materil serta dorongan petunjuk maupun bimbingan. Maka pada
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya
terutama ditujukan kepada:
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1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tua yang tanpa henti selalu memberikan dukungan do’a
kasih sayang, semangat dorongan moril maupun materil.
3. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
4. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic selaku Dekan Fakultas Ilmu
Ekonomi dan Bisnis UNIKOM.
5. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen
UNIKOM.
6. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si selaku koordinator skripsi semester
ganjil tahun 2018.
7. Dr. Linna Ismawati, SE., M.Si selaku dosen pembimbing.
8. Ibu Windi Novianti, SE., MM. selaku dosen wali.
9. Seluruh staff dosen dan pengajar pada jurusan Manajemen.
10. Pihak Bursa Efek Indonesia sebagai tempat yang telah mengizinkan
melakukan Penelitian Skripsi.
11. Serta rekan-rekan lainnya yang telah memberikan dukungan.
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari
sempurna maka kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk menambah
wawasan penulis.
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Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah
penulis terima dan harapan penulis semoga Laporan Penelitian dapat bermanfaat
bagi pihak yang membutuhkan.
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