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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat 

untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Esa Unggul. Adapun skripsi ini 

berjudul “Pengaruh Kredit Bermasalah, Efisiensi Biaya Operasional, 

Profitabilitas, Inflasi Dan Suku Bunga SBI Terhadap Likuiditas Pada Bank 

Campuran Periode 2012:Q1 – 2017:Q2”. 

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, atas doa, saran, bimbingan dan dukungan yang telah 

diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam 

kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa 
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bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga, serta kebesarannya dalam 

memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam 

proses penulisan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen, yang telah membekali ilmu pengetahuan 

selama penulis menuntut ilmu di Universitas Esa Unggul. 
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6. Kepada orang tua, Bapak Amunas dan Ibu Nani Rosita yang selalu 

mendoakan dan memberikan restunya kepada penulis serta mendukung 

baik moril maupun materil hingga menempuh pendidikan sampai 

perguruan tinggi. Terima kasih atas nasehat, kasih sayang, doa dan 

motivasi selama ini. 

7. Kepada Chika Amelia selaku adik kandung saya yang memberikan doa 

kepada penulis. 

8. Kepada Wahyu Agustian yang memberikan dukungan doa, moril dan 

materil. Terimakasih atas semangat dan motivasi selama ini. 

9. Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu, yang telah memberikan 

bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan 

skripsi ini. 

        Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis membutuhkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri. 
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