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Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Atas 

rahmat-Nya pula penulis diberikan berbagai ilmu, sehingga dapat menyelesaikan 

penyususnan Skripsi dengan judul “PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM 

PENEMUAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP KEBIJAKAN 

PEMBERIAN PEMBIAYAAN Studi Kasus Pada PT Bank Tabungan Negara 

Syariah (Persero) Tbk kantor Cabang  Bandung). Penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini, masi jauh dari sempurna, hal 

tersebut dikarenakan dari adanya keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. 

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan motivasi, bimbingan bantuan dan dorongan yang 

sangat berarti bagi penulis dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan 

ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasi yang begitu besar kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, dan rahmat-

Nya yang begitu besar kepada penulis. 

2. Ibu dan bapak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun 
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3. Bapak Achmad Fajar,S.E.,M.Si.,AK. selaku dosen pembimbing yang 

sangat berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, 

motifasi, dan telah banyak memberikan masukan-masukan sehingga 

menambah pengetahuan penulis. 

4. Almarhumah Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., 

selaku Ketua Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 
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S1 Universitas Widyatama. 

9. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung. 

10. Almarhum bapak H. Barnas S.E., selaku dosen wali, terima kasih atas 

saran dan masukan selama proses perkuliahan ini dan semoga amal ibadah 

bapak diterima oleh Allah SWT. Selamat jalan pak, semoga bapak tenang 

disana.  

11.  Seluruh dosen dan staf  pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal 

dan ilmu pengetahuan bagi penulis terutama bapak Mijo.  



12. Kakak-kakak ku yang tercinta Kartiwi S.E , Dr Kustendi berserta istrinya 

dan keponakan- keponakan tercinta Kekey dan Idan O 

13. Tanti Mayasari S.E yang selalu ada, dan memberikan motivasi. Terimaksi 

untuk dukungan, do’a dan kesabarannya selama ini dan atas bantuannya 

dalam mengerjakan skripsi ini. 

14. Mamah Iis, dan teh cici berserta keluarga terimakasih untuk doa dan 

dukungannya dan seluruh bantuannya. 

15. Seluruh staf dan pegawai bank BTN  Syariah terutama A’Tito dan seluruh 

staf semuanya terimaksi telah banyak membantu dalam pemberian data.  

16. Fajar dan teman – teman yang selalu mendukung baik seperjuangan dan 

semuanya selamat berjuang perjalanan kita masi panjangg teman-teman.  

17. Teman-teman di widyatama angkatan 2007, 2008 dan 2009 yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu terimakasi untuk kebersamaannya selama ini.  

18. Teman – teman TIM JONARTO, GALIA FC, PLAYGRUP dan barudak 

kosan. 

19. Teman kosan yang sudah dianggap saudara pandu, a’yopi, rika. 

Terimakasi untuk semua canda, tawa bantuan dukungan, dan semangat 

yang selalu diberi.  

20. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.  

Dengan segala kerendahan, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini 

dapat memberikan manfaat serta sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

khasanah pengetahuan, baik bagi penulis khususnya maupun para pembaca 



umumnya. Akhir kata hanya kepada Allah penulis memohon supaya apa yang 

telah dikerjakan selama ini menjadi amal yang bernilai ibadah, Amin.  
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