
iii 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh  

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu 

Wata’ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat 

serta salam kepada Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wasallam, insan paling mulia 

panutan kita semua, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan sampai kepada kita 

para umatnya yang masih mengikuti ajarannya. Alhamdulillah penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan berjudul “Pengaruh Interest 

Income, Efisiensi Operasi, dan Risiko Kredit Terhadap Rentabilitas” untuk 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

Penulis menyadari bahwa penulis dalam penyusunan naskah skripsi ini 

jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang dapat 

membangun penulis di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai 

pihak atas bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran-saran, serta nasehat yang tidak 

ternilai harganya. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada: 

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Sutini dan Bapak Adang tercinta yang telah 

memberikan doa serta dukungan moril dan materiil memberikan fasilitas 

belajar untuk penulis; 



vii 
 

2. Bapak Dr. Nundang Busaeri, Ir., M.T. Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya; 

3. Bapak Prof Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

4. Ibu R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA. Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah 

memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan 

naskah skripsi; 

5. Ibu Nisa Noor Wahid, S.E., M.M. Wali Dosen kelas Akuntansi C 2018 

sekaligus sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta 

masukan kepada penulis dalam penyusunan naskah skripsi; 

6. Bapak H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si., Ak., CA. Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan 

naskah skripsi; 

7. Ibu Medina Almunawwaroh, S.Mn., M.Ak. Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan 

naskah skripsi; 

8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuannya 

kepada penulis dari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini; 

9. Seluruh pihak Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan, serta 

pihak-pihak perusahaan yang telah menyediakan data yang sangat membantu 

melancarkan penelitian dan mampu memperkuat penelitian penulis; 



viii 
 

10. Sahabat-sahabat penulis Dina Ary Maryani, Anggita Dwinirmala, Gina 

Fitriani Amalia, Dilla Amelia Septiyani, Syabila Dewi Pradika, Dina Ristiani 

dan Ganjar Rizki Sukmara yang selalu memberikan semangat dan bantuannya 

kepada penulis dalam penyusunan naskah skripsi; 

11. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Komunitas Cendekiawan Kreatif, 

Komunitas Accountpreneur, organisasi Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Periode 2019/2020 dan Periode 2021 yang telah bersama-sama 

bertukar ilmu dan pikiran saat masa perkuliahan; 

12. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Mahasiswa Akuntansi 2018 yang 

telah bersama-sama bertukar ilmu dan pikiran saat masa perkuliahan; 

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut berperan 

serta dalam membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan 

naskah skripsi. 

Akhir kata, penulis berharap Allah Yang Maha Esa berkenan untuk 

membalas segala kebaikan semua pihak yang turut mendukung dan membantu 

penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan naskah skripsi ini. Penulis 

berharap naskah skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

Tasikmalaya, Juni 2022 

 

 

Alia Desri Liani 



4 
 

 


