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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur dan sukacita penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus 

Kristus atas segala berkat, dan karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Modal Intelektual dan Penyaluran 

Kredit terhadap Kecukupan Modal Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2011-2016”. 

Dalam masa penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

tesis ini masih jauh dari sempurna, walaupun penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena 

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki adalah terbatas. 

Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis 

terima. Penulis pun merasa penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bantuan, 

bimbingan, dukungan dari berbagai pihak. Karena itu perkenankanlah penulis 

untuk mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada yang terhormat:  

1. Dr. Sumarno Zain, S.E., M.B.A.,Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

petunjuk, dan pengarahan sejak awal hingga diselesaikannya tesis ini.   

2. Dr. Rapina, S.E., M.Si.,Ak.,CA., selaku Kepala Program Magister 

Akuntansi FE UKM. 

3. I. Nyoman Agus Wijaya, S.E.,M.Acc.,Ak.,CTA., selaku Sekretaris 

Program Magister Akuntansi. 

4. Segenap dosen pengajar dan karyawan Universitas Kristen Maranatha 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu penulis selama kuliah. 

5. Orangtua dan saudara yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan 

serta perhatian tanpa henti. 

6. Seluruh teman-teman yang telah turut membantu dan mendukung penulis 

baik dalam doa, bantuan, persahabatan, dan perhatiannya selama ini. 
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7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.  

Akhir kata, penulis memohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang 

sempurna, meskipun penyusunan tesis ini telah diusahakan semaksimal mungkin. 

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan 

bagi para pembaca terutama mahasiswa-mahasiswi jurusan Akuntansi pada 

khususnya dan para pembaca lain pada umumnya.   

  

Bandung, 20 Agustus 2018  

    Penulis, 

 

  Mariana 
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