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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO : 

 

 Jadilah seperti semut dalam ketekunannya. Dia berusaha merambat naik 
ke batang  pohon hingga ratusan kali, dan jatuh sebanyak jumlah yang 
sama. Tapi dia terus  berusaha naik kembali hingga akhirnya sampai pada 
tujuan yang diinginkan. Karena itu jangan cepat menyerah dan jangan 
pula bosan. (La-Tahzan) 

 Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati , 
padahal kamulah orang-prang yang paling tinggi (derajatnya ), jika kamu 
orang-orang yang beriman. 

 Jadikanlah kesabaran sebagai suatu motivasi dalam mengahadapi suatu 
tantangan ,maka engakau akan mendapatkan apa yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

     Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

 ALLAH SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan 

karuniaNYA 

 Junjungan umat muslim, Nabi Muhammad SAW. 

 Ayah dan Bundaku yang selalu menjadi penyemangatku 

 Adik-adikku tersayang yang selalu mengisi hariku 

 Saudara, sahabat, dan teman-temanku yang selama ini telah 

berbagi kebersamaan 

 Almamaterku 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala 

limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH CAR, NPL, BOPO, LDR, 
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TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK YANG TERCATAT DI 

BURSA EFEK INDONESIA”.  

Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. 

Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Allah SWT pencipta dan pemilik alam semesta beserta isinya 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Rustam Hanafi, SE, M.Sc. Akt. selaku ketua program studi Akuntansi 

4. Hj. Luluk Muhimatul Ifada,SE, MSi, Akt selaku dosen pembimbing yang 

memberikan arahan, bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan.. 

5. Bapak / Ibu penguji yang sudah memberikan kritik dan saran terhadap 

perbaikan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
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7. Ayah dan Bunda  tercinta, adik-adikku dan semua keluargaku tersayang yang 

telah memberikan do’a, dukungan dan semangantnya. 

8. Sahabat-sahabatku yang selalu setia memberikan support, semangat, dan 

meluangkan waktu untuk berbagi cerita suka maupun duka sehinnga 

terselesaikannya skripsi ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal 

hingga akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

Semoga semua bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan 

kepada Penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, dengan 

segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

ilmu pengetahuan serta pembaca pada umumnya 
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