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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Bunga Kredit Dan Non Perfoming Loan 

Terhadap Profitabilitas  (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk)”. 

Skripsi  ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena terbatasnya pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang 

penulis miliki. Namun demikian, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang memerlukan 

informasi  terkait dengan masalah diatas. 

Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

pengarahan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta, yang dengan penuh kesabaran telah mengasuh dan 

mengasihi, serta mendo’akan dalam setiap langkah dan hembusan nafasnya 

serta usaha untuk mewujudkan setiap harapan penulis. 

2. Istri tercinta yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan demi 

kelancaran penyusunan Skripsi ini 



iv 

 

3. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

4. H. Beben Bahren, SE., M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

5. R. Lucky Radi Rinandiyana, S.E., M.Si, selaku Ketua program studi 

manajemen Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Suherman Sodikin, SE., M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan  arahan dalam penyusunan Skripsi ini. 

7. Nana Sahroni, S.E., M.M., selaku Dosen  pembimbing II yang telah 

memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini. 

8. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan, di lingkungan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah banyak membantu 

penulis selama studi serta keperluan akademik.   

9. Seluruh teman-teman angkatan 2009 Program studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi, terutama teman-teman seperjuangan 

Angkatan 2009, terima kasih untuk warna-warni kebersamaannya. Ayo kita 

berjuang lagi di kehidupan yang sebenarnya. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara 

langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyusunan 

Skripsi ini. 

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang mereka berikan 

kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar, disertai dengan curahan rahmat 

dan kasih sayang-Nya, Amiin. 
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Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

dan bagi semua pihak yang membutuhkan  
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Tasikmalaya, 05 April 2016 
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