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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kredit 

Bermasalah (Non Performing Loan) dan Penghapusan Kredit Bermasalah 

Terhadap Net Profit Margin (studi kasus pada Bank Umum yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia)”. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama Bandung. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan dan keterbatasan baik dalam pengolahan data maupun dalam 

penyajiannya yang disebabkan keterbatasan tingkat kemampuan dan tingkat 

pemahaman penulis, untuk itu kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh 

penulis untuk menyempurnakan hasil penulisan ini. 

 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu 

penulis, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orangtua, terutama ibu sebagai single parent atas segala perjuangan, 

pengorbanan, doa dan kasih sayang yang tak henti-hentinya tercurah kepada 

kami anak-anak mu. Juga kepada Almarhum Ayahanda yang telah 

memberikan figur seorang ayah yang baik bagi keluarga. Terimakasih ayah, 

doa kami selalu tercurah untukmu. 

2. Istriku yang tercinta yang tiada hentinya memberikan support, mendukung, 

serta mendoakan suamimu untuk masa depan yang lebih baik. Terimakasih 

sayang untuk semuanya. 
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3. Bapak H. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu ditengah kesibukan dan memberikan 

bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir S.E, Ak., M.Si. selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama. 

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

Universitas Widyatama 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak. selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Segenap Dosen Universitas Widyatama yang selama ini telah membekali ilmu 

pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. 

10. Seluruh staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah 

membantu dan melayani penulis selama ini. 

11. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. 

Terimakasih untuk semua dukungan kalian. 

12. Rekan-rekan alih program Universitas Widyatama angkatan 2008 akhirnya 

aku menyusul kalian. 

13. Pimpinan bank bjb Tasikmalaya terutama bapak Rudi Purwadhi, bapak 

Mursid, Bapak Masagus A Nurdin dan bapak Sujana yang mendukung penulis 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

14. Rekan kerja bank bjb Tasikmalaya yang selalu mengingatkan penulis dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. Thanks a lot. 

 

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 

rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Dan semoga 
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penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. 
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