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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul: “Analisis Pengaruh Rasio CAMEL, Market Effect, dan Tingkat 

Suku Bunga Untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank (Studi Empiris Pada 

Bank Umum Swasta Devisa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)” sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan 

bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

terima kasih kepada : 

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

melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan.  

2. Orang tua tercinta Amrizal dan Nurmiati, terimakasih ayahanda dan Ibunda atas 

semua Cinta dan Kasihnya,, motivasi, nasehat, pengorbanan, dan semangat dan 

doa yang tiada hentinya Ayahanda dan Ibunda berikan sehingga penulis mampu 
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menggapai cita- cita yang penulis inginkan. Dan tak lupa pula kepada abang 

abangku tersayang Rizki Krisna Utama, Antoni Putra, Abdurrahman, beserta 

adik yang tersayang Miftahul Jannah yang selalu memberikan motivasi, kasih 

sayang dan doa nya kepada penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

5. Ibuk Ikhwani Ratna SE, Msi, AK selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

6. Bapak Dr. Dony Matias, SE, MM yang telah menerima judul ini sehingga bisa 

melanjutkan ke tahap skripsi yang telah selesai dan juga telah memberikan 

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Nelsi Arisandy, SE, MAk selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya 

memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar 

menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Dr. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

duduk di bangku kuliah dalam menuntut ilmu. 
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10. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan 

doanya kepada penulis. 

11. Sahabat- sahabat terbaikku Sisky Yuni Felda, Dani Hendra, Febri, Eva 

Nurjannah, Fitri Br Depari, dan Septia Nurjannah yang selalu memberikan 

semangat untuk berjuang bersama- sama mencapai impian kita agar menjadi 

orang- orang yang sukses.terima kasih atas kasih dan sayang serta semangatnya 

selama ini, u’r the best all. 

12. Sahabat- sahabat seperjuangan menjadi pejuang skripsi dari mulai proposal 

sampai skripsi yang selalu berbagi suka duka Nela Hasanah, Riri wahyuni, dan 

Sri Harnani 

13. Sahabat - sahabat seperjuangan sepenanggungan dari semester satu hingga 

menjadi pejuang skripsi Wike, Fiki, Eki, Nursaidah, Oktarini , Hanum, Devi, 

dan Ima. 

14. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 terutama 

kelas Akuntansi E dan Akuntansi Keuangan B, dan teman-teman lainnya baik 

yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Terimakasih menjadi teman yang 

baik, menjalin persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama. 

15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu, dan Dosen Pembimbing tidak resmi, 

terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya. 

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu 

saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian 
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ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, 

mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan. 

 

Pekanbaru,  Mei 2017  

Penulis, 

 

NOVA NOVITA 

   11373203275 


