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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

 Sesungguhnya ALLAH tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri 
mereka sendiri ( QS. Ar-Rad : 11 ) 

 Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 
kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 
kemudahan ( QS. Al-Insyirah : 5-6 ) 

 Tidak ada yang sia-sia selagi kita mau berusaha dan 
selalu perkuat harapan dengan doa-doa 

 Tak penting seberapa tinggi gelar atau pun nilai yang kita 
capai, karena pada hakekatnya gelar sarjana bukanlah 
satu-satunya cara untuk kita terbang tinggi, sebab orang 
yang cerdas dan pintar itu bukanlah orang yang dapat 
meraih gelar sarjana melainkan ia yang selalu mengingat 
mati 

 
Persembahan : 

 Ayah Kabul dan Ibu Sutarmini yang selalu memberikan restu dalam 

naungan doa dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan dukungan yang 

berarti kepada saya dalam menyelesaikan bakti si penulis sebagai anak 

untuk  menggapai gelar sarjana ekonomi. 

 Pembimbing Skripsi Sutapa, SE, M.Si, Akt. yang tidak pernah bosan untuk 

memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan, dan saran yang sangat 

berguna bagi saya. 
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 Saudara saya Wijianti Setiajati dan Ainnur Rahma yang tidak pernah 

berhenti untuk mengingatkan, meberikan support, menemani saya dalam 

mengerjakan skripsi dan senantiasa mendoakan saya.  

 Serta sahabatku Dina Nurwidhi yang sangat saya sayangi terimakasih sudah 

selalu memberi semangat, menemani selama 5 tahun lebih ini dan dengan 

ikhlas mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Teman-teman saya Bella, Vivi, Galang, Dewi, Fina, Nita, Anggita, dan 

Anggih yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan, melantunkan doa 

serta mengusahakan segala macam bantuan.  

 Rekan-rekan seperjuangan Erma, Dwiki, Danu, Chaca, Dyah, Dina, Eka, 

Eva, Finda, Dewi dan mas Andi yang selalu mengingatkan serta memotivasi 

si penulis untuk lebih maju dan yakin dalam menyelesaikan tugas akhirnya, 

terima kasih atas bantuannya. 

 Semua sahabat DPM FE yang selalu mendukung, mendoakan, serta 

membantu menyisipkan doa disetiap langkahku, semoga semua usaha 

penulis dapat menjadi lecutan semangat tak terhingga agar adik-adik 

tercinta dapat menggapai hal yang sama bahkan lebih demi kebahagiaan dan 

kebanggaan kedua orang tua tercinta. 

Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu 

mendukung,memotivasi, mendoakan, serta membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillah robbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq,  dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan pra skripsi ini. Atas doa serta bantuan dari 

berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan usulan pra skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO 

TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING LOAN 

SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA BANK UMUM DI INDONESIA”.  

Pra skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

Selama proses penyusunan pra skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, 

arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT pencipta serta pemilik seluruh alam semesta beserta isinya; 

2. Kepada Junjungan saya Nabi Besar Muhammad SAW beserta para Sahabat dan 

Keluarga-Nya yang memberikan teladan kepada saya khususnya sehingga 

menjadi panutan hidup saya untuk mengarungi kehidupan ini. 

3. Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., MSi., PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 
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4. Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang;  

5. Sutapa, SE, M.Si.Ak., sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran serta sangat sabar memberikan motivasi, 

pengarahan, bimbingan dan juga saran yang bermanfaat bagi penulis; 

6. Sri Anik, SE., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat dan 

motivasi dalam proses pengerjaan pra skripsi ini;  

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berguna bagi penulis serta 

seluruh staff tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses 

penyusunan skripsi ini hingga selesai;  

8. Kedua orang tua saya atas segala curahan cinta, kasih sayang, perhatian, 

dukungan, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan serta doa yang tulus selama 

ini. Semoga saya bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua 

serta dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Terima kasih juga kepada 

adik saya Nabila Destriana Naswa Masjid yang sudah memberikan motivasi 

agar saya bisa menyelesaikan pra skripsi ini; 

9. Keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, perhatian, serta 

doa yang tidak pernah putus; 

10. Andika Permana dan Dwian A. Utama yang telah memberikan motivasi, 

semangat, dukungan dan do’a sehingga saya dapat menyelesaikan pra skripsi 

ini. 



 

 

 

 


