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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh  

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat 

Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS dan RGEC Pada 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Bank Central Asia Tbk Periode 

2013-2015)”. Shalawat beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam 

sekaligus suri teladan umat di dunia yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. 

Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan semoga kita 

mendapat syafaat beliau serta tergolong dalam orang-orang ahli surga. Aamiin 

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

Akuntansi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi 

ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. Namun 

demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari 

berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan. 
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2. Orang tua tercinta Ayahanda Warli dan Ibunda Musniar yang telah 

membesarkan, mendidik dam membimbing saya dengan penuh kasih sayang 

dan kesabaran. Terima kasih Ayah dan Ibu atas segala doa, motivasi dan 

dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat 

melaksanakan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. 

3. Abang dan kakakku tersayang Hendra Kurniawan, Gusri Nova, Notri Lidia, 

dan Rivo Lifitri yang selalu memberikan semangat,  dukungan serta motivasi 

dan sudi mendengar keluh kesah adik mu ini. Terima kasih telah menjadi 

penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II dan III. 

5. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II dan III. 

6. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Ak, CA, selaku sekretaris jurusan Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

8. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM, selaku Penasehat Akademik yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Ibu Dr. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing skripsi 

dengan kebesaran hati telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, 
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memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas segala ilmu dan bimbingan yang 

telah diberikan selama ini. 

10. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan 

dan mengajar Ilmunya selama penulis duduk di bangku kuliah. 

11. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 

terutama Akuntansi Lokal E dan Akuntansi Keuangan B yang telah bersama-

sama menuntut ilmu. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, menjalin 

persahabatan baru dan juga berbgai informasi bersama.  

12. Sahabat terbaik Ozy Yudri Maselingga terima kasih telah selalu ada sebagai 

penyemangat, yang selalu mendengarkan keluh kesah dan membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

13. Teman terbaik Wike Maryanti yang selalu ada dalam suka dan duka. Terima 

kasih untuk kebersamaan dan persahabatan selama ini. Semoga persahabatan 

ini akan terjalin terus sampai kapanpun. 

14. Sahabat-sahabat seperjuangan Hilda Febrina, Ega Sintia Dewi, Tria Elsa 

Juskal, Ranti Elbina, Rahmi Yuliatul Husna, Nita Niati, Liana Devi, Nurlaila  

dan Latifa Hanum terima kasih selalu menjadi kawan terbaik, banyak waktu 

yang telah kita lewati bersama canda gurau bersama sampai menjadi pejuang 

skripsi. Semoga kita dapat menjalin persahabatan ini sampai kapanpun.  

15. Teman seperjuangan KKN UIN SUSKA RIAU di desa Bukit Kayu Kapur, 

Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis, Dumai. Terima kasih atas 
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kenangan yang telah tercipta selama KKN serta dukungannya. Semoga kita 

bisa kumpul bersama lagi dengan cerita yang berbeda.  

16. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaiana skripsi ini dan terima kasih atas doa yang 

senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terima kasih kepada orang-

orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis 

menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa penulisan 

skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat 

penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila 

dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan 

pengetahuan penulis, dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan.   

 

Pekanbaru,   April 2017 

Penulis, 

 

WIRA GUSNAWATI 

11373203760 

 


