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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul : "Sistem 

Pendulcung ICeputusau Untuk Analisis Iceuangan Dalam Iceputusan IGedit 

di Commercial Credit PT Bank X" adalah benar hasil lcarya sendiri yang belum 

pernah dipubliltasilca~~ serta tidalt terdapat lcarya yang pemah diajulta~l untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Dan sepengetahuan 

saya juga tidak terdapat lcarya atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitlcan 

oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam nasltah ini. Semua 

sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatalcan secara jelas dan dapat 

diperilcsa kebenarannya. 

Bogor, Mei 2001 

Yang Membuat Pemyataan, 

Kus Indrarto 

9807506-SEA 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Penulis dilal~irlcan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1958 dari pasangan 

Soegito dan Soewarti. Pada taliun 1983, penulis menilcah dengan Soelistyowati 

dan saat ini telah dikarunia sepasang putra-putri berumur 17 dan 12 tahun. 

Mengawali pendidilcan dasar di SD Bhayanglcari, Medan (lulus tahun 1971), 

kemudian melanjutltan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 11, Medan 

(lulus tahun 1973) dan inenengah atas di SMA Negeri 11, Surabaya (lulus tahun 

1976), sedangkan pendidikan tinggi dijalani di Fakt~ltas Pertanian Jurusm Sosial 

Ekonomi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyalcarta (lulus 

tahun 1986). 

Semasa lculiah penulis bekerja sebagai instruktur lcomputer pada beberapa 

lembaga pendidikan, yang kemudian dilanjutkan menjadi sistem analis pada EDP 

PT ITCI hingga tahun 1991. Dan pada tahun 1992 menjadi sistem analis di 

Urusan Teknologi dan Informasi PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan 

tahun 1996 sebagai analis kredit di Urusan ICredit Menengah yang lcemudian 

bersama tiga bank pemerintah lainnya pada tahun 1999 melebur menjadi PT Banlc 

Mandiri (Persero). Pen~sahaan tempat bekerja tersebutlah yang selanjutnya 

menugaskan penulis untuk mengikuti pendidikan strata dua (S2) di program 

Magister Manajemen Agribisnis (MMA) Institut Pertanian Bogor. 
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IUTA PENGANTAR 

Syukur alhamdulilah lcel~adirat Allah SWT karena dengan iidhoNya dapat 

diselesaikan penulisan tesis ini, yang disusun sebagai syarat untulc menyelesaikan 

pendidikan program strata dua Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian 

Bogor. 

Dalam lcesempatan ini penulis mengucaplcan terima Icasih atas bantuan yang 

diberikan baik lnoril maupun materiil hingga selesainya penulisan tesis ini kepada. 

1. Bapak Arif Imam Suroso dan Bapdc Kudang Boro Seminar, sebagai Dosen 

Pembimbing yang telah meluanglcan waktunya disela-sela kesibulcan beliau 

yang luar biasa dengan penuh lcesabaran dan perhatian telah memberikan 

pengarahan dan lcoreksi selama penyusunan tesis. 

2. Bapak Sulcatmo Padmosukarso, selaku Icepala Divisi CRM Comnlercial 

Credit I dimana penulis belcerja yang telah memberilcan dorongan moril dan 

semangat hingga tesis ini dapat segera diselesaikan. 

3. Teman-teman lcelas Elcselcutif 5-A MMA-IPB, yang telah memberikan 

motivasi bagi penulis. 

4. Teman-teman di Bank Mandiri, yang telah memberilcan banh~an informasi 

pustalca dan sumber data yang diperlukan untuk menyusun tesis ini. 

5 .  Secara khusus penulis sampaikan terima kasih lcepada inanajenlen Bank 

Mandiri yang telah memberikan kesempatan d m  bantuan pembiayaan 

pendidilcan bagi penulis. 
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6.  Pimpinan, lcaryawan-lcaryawati, staff dosen pengajar serta jajaran akademilc 

MMA-IPB Bogor. 

7. Dan the last but not the least, keluarga yang tercinta isteri dan kedua anakku 

yang selalu menemani, melnberi dukungan serta doa yang dengan ilhlas 

merelakafi kehilangan sebagian walctunya untuk berkumnpul. 

Penulis menyadari bahwa laporan tesis ini jauh dari sempuma, ole11 

karenanya saran dan masukan untulc perbaikan altan diterima dengan tangan 

tcrbulca. 

Jalcarta, Mei 2001 
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