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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan karuaninya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

naskah skripsi  yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEUNTUNGAN PT. BPR CIPATUJAH JABAR 

PERSERODA PERIODE 2008-2017”. Penulisan naskah skripsi ini disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana program 

studi Ekonomi Pembangunan. 

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, 

Nabi Muhammad SAW. Kepada Keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai 

umatnya hingga akhir zaman, Amin. 

Dalam penyusunan Naskah Skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

pengarahan serta dorongan dari berbagai pihak yang telah ikhlas membantu 

penulis dalam menyelesaikan Naskah Skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan 

ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya  

kepada : 

1. Bapak Hendri Hermanto dan Ibu Tina Agustina tercinta yang selama ini tak 

pernah lelah membesarkan, mendidik dan telah memberikan dukungan serta 

do’a dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Naskah Skripsi ini. 

2. Bapak  Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S selaku Rektor Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si. Ak., CA. Selaku Dekan 
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Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

4. Bapak Aso Sukarso, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

5. Ibu Dwi Hastuti Lestari K., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan pengarahan 

dalam penyusunan Naskah Skripsi. 

6. Bapak Encang Kadarisman S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan 

pengarahan dalam penyusunan Naskah Skripsi. 

7. Seluruh staf SBAP serta staf Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi. 

8. PT. BPR CIPATUJAH JABAR PERSERODA yang telah memberikan 

penulis izin untuk dapat meneliti perusahaan ini. 

9. Aditya Putra Pratama, kakak tercinta yang selalu mendo’akan dan 

menyemangati penulis selama proses penyusunan Naskah Skripsi. 

10.  Seluruh keluarga tercinta yang selalu mendo’akan dan menyemangati 

penulis selama proses penyusunan Naskah Skripsi. 

11.  BTS dan TXT, yang selalu memberi semangat kepada penulis lewat lagu-

lagu yang disampaikannya selama proses penyusunan Naskah Skripsi. 

12.  Dan seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Pembangunan 

yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam penyusunan Naskah 

Skripsi. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan Naskah Skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan 
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terbatasnya literatur. Oleh karena itu, semua saran dan kritik yang sifatnya 

membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.  

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf seandainya 

terdapat kesalahan-kesalahan didalam penulisan Usulan Penelitian ini. 

 

Tasikmalaya,   Mei  2019 
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