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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih 

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang bejudul “Pengaruh 

Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas Terhadap Kecukupan Modal Bank Perkreditan 

Rakyat di Jawa Barat” dengan baik. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari 

sempurna dan masih terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun 

akan penulis terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk 

menambah wawasan penulis di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT sebagai sumber kekuatan penulis. 

2. Bapak Drs Aning Moch Nazir dan Ibu Ati Setiawati, Bapak Muhammad AS dan 

Ibu Maisaroh sebagai kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan 

kasih sayang. 

3. Bapak Achmad Warman Balipan, S.E.,S.H.,M.H sebagai suami yang penulis 

cintai. Terimakasih atas dukungan baik secara materil maupun moril. 

4. Akila Azzahra Najwa dan Kayla Zhafira Nafsha anak tercinta yang memberikan 

waktu untuk penulis mengejar pendidikan S2. 

5. Bapak Dr. Wedi R. Kusumah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA sebagai pembimbing penulis 

yang sangat penulis hormati dan kagumi. Terimakasih atas bimbingannya yang 

sangat berharga dan mengisipirasi penulis dalam banyak hal positif. 

6. Bapak Dr. Sumarno Zain, S.E.,M.B.A.,Ak. dan Bapak Dr. Bram Hadianto, 

S.E.,M.Si. sebagai tim dosen penguji karya ilmiah penulis. Terimakasih banyak 

untuk kesabaran dan waktu yang telah diluangkan dalam memberikan motivasi 

serta membawa penulis untuk lebih dalam lagi mengali penelitian ini. 

7. Ibu Dr. Rapina, S.E., M.Si.,Ak., CA sebagai Ketua Program Magister Akuntansi 

dan Bapak I Nyoman Agus Wijaya, S.E.,M.Acc.,CA, CTA sebagai Sekretaris 

Program Magister Akuntansi yang telah mencurahkan perhatiannya kepada 

setiap mahasiswa dengan penuh seksama dan mendedikasikan waktunya untuk 

pengembangan program Magister Akuntansi. 

8. Ibu Rara yang telah banyak membatu penulis dalam banyak hal selama 

menempuh program Magister Akuntansi.  

9. Teman-teman Magister Akuntansi, terima kasih atas dukungannya. 
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Akhir kata, semoga Allah SWT membalas semual amal dan kebaikan 

kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelsaikan tesis ini. Semoga tesis 

ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak 

yang membacanya, Amin. 
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