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KATA  PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan 

hidayah-Nya, sehingga  skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan KPRI 

ADAS Malang Tahun 2013-2015” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar Sarjana Ekonomi. 

Penulis menyadari bhawa dalam menyusun skripsi ini banyak mendapatkan bantuan 

berupa bimbingan, petunjuk, dan sebagainya dari berbgai pihak, untuk itu tidak luoa 

penulis sampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Bapak Bunyamin, Drs, M.M.,Ph.D selaku Ketua STIE Malangkucecwara yang 

telah menyediakan sarana dan fasilitas perkuliahan yang baik. 

2. Ibu Lindananti, Dra,M.M selaku Kepala Program Studi Manajemen yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelasaikan studi jurusan 

Manajemen Keuangan. 

3. Ibu Dwi Danesti Deccasari, Dra,M.M selaku pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan kepada tenulis sampai terselesaikannya skripsi ini. 

4. Semua dosen STIE Malangkucecwara yang telah memberikan ilmu yang sangat 

berarti dan ilmu yang penulis terima akan penulis pergunakan dengan sebaik-

baiknya. 

5. Bapak Antong, Bapak Chuswanto, Ibu Ana Setyowati, Ibu Hernita selaku Ketua, 

Sekretaris, serta pengurus KPRI “Adas” Malang yang telah memberikan ijin 

penelitian dan atas kerjasamanya kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi 

ini. 

6. Bapak/ Ibu orangtua penulis yang telah memberikan dukungan serta doa hingga 

saat ini. 

7. Kakak, serta Adik penulis yang selalu meberikan motivasi dan dukungan selama 

dalam proses skripsi hingga saat ini. 

8. Teman-teman jurusan Manajemen dan Akuntasi angkatan 2013 khususnya Siti  
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Rohmah, Della Afrinadiska, Riska Yuliana, Arba’a  Ba’da M., Adiwilla H., Yenni 

Lestari, Chithotun Nahdiya, Edi Widodo yang telah banyak membantu dan 

memberikan semangat serta doanya sehingga penulis  menyelsesaikan skripsi ini.  

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persati yang telah membantu 

dalam penulisan skripsi ini 

Demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari para pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini datpat 

bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. 

 

Malang, 25 Agustus 2017 

     Penulis  

 

 

     Nur Aini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


