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 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan 

segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini 

dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. 

 Dalam Skripsi yang terjudul “Analisis Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Total Asset Turnover 

(TAT) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum milik Pemerintah 

pada Periode 2007-2016”, Di dalam proses pembuatan Proposal ini, Penulis 

merasa masih jauh dari kesempurnaan, Untuk ini, penulis merasa masih 

memerlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Hirdinis M, SE., MM, selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, bimbingan dan masukan yang 

sangat bermanfaat bagi penulis. Serta penulis mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada : 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., IPU. selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Jajaran program studi Manajemen S1, Dudi Permana, Ph.D. selaku 

Kaprodi Manajemen S1, Ryani Dhyan Parashakti, SE., MM. dan 

Mochamad Soelton Ibrahem, S.Psi., MM. selaku Sekretaris I Dan 

Sekreteris II Program Studi Manajemen S1 Universitas Mercu Buana.   
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4. Seluruh dosen-dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana.  

5. Kedua Orang Tua, Saudara Perempuan ,dan Sepupu Laki-laki tercinta 

yang selalu memberikan motivasi, dorongan serta semangat sejak awal 

hingga seterusnya, sehingga penulisan bisa menyelesaikan tulisnnya 

dengan baik. 

6. Seluruh pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat di sebutkan satu persatu 

yang telah banyak memberikan bantuan, semangat, dan doa dalam 

penyusunan tulisan ini, maupun dalam kehidupan penulisan. 

 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, 

untuk kritik dan saran sangat dibutuhkan penulis yang diharapkan untuk 

kesempurnaan penulisan ini di masa yang datang. Semoga tulisan ini bermanfaat 

dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang 

membutuhkan. 
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