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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap Alhamdulillah dan puji syukur yang sebesar-besarnya 

kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya dalam setiap langkah yang 

dihadapi penulis dalam mengerjakan skripsi, sehingga menjadikan kemudahan 

yang harus disyukuri dalam setiap langkah penulis. Shalawat serta salam untuk 

Rasul kita Nabi Muhamad SAW dimana akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skiripsi berjudul “Analisis Peran Pengendalian Internal dalam Menunjang 

Efektivitas Pemberian Kredit Pensiun.” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu 

syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada 

Universitas Widyatama. 

Dalam menyusun skiripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan baik dari segi pembahasan maupun penyusunannya. 

Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dan dapat memberikan manfaat serta dorongan bagi peningkatan 

mutu serta dorongan bagi kemampuan penulis dimasa yang akan datang. 

Begitu banyak bimbingan, bantuan dan dorongan yang penulis peroleh 

selama penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini dan segala kerendahan hati, 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan 

kepercayaan serta semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

2. Bapak Dr. H. Islahhuzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak R. Wedi Rusmawan K.S., S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K, M.S., Ak., selaku Ketua badan 

pengurus Yayasan Widyatama. 
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6. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Bapak Supriyanto Ilyas, S.E, M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh staf Dosen Universitas Widyatama jurusan akuntansi yang telah 

membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga bagi 

penulis. 

9. Seluruh staf perpustakaan dan staf karyawan Universitas Widyatama. 

10. Seluruh staf dan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang A.H. Nasution Bandung. 

11. Buat adik-adikku tercinta, Ditta dan Aditya terima kasih atas semangat dan 

doa yang diberikan kepada penulis. 

12. Kakek dan Nenek di Bandung dan di Bali  yang telah memberikan 

dukungan moril, nasehat serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

13. Buat Mama Ua, Bapak Ua, Om dan Tante, terima kasih atas doa dan 

dukungan selama ini. 

14. Buat saudara-saudaraku: Teh Ina, Teh Ati, Aas, Teh Uan, Eci, Ayu, Anisa, 

Intan, Agathi, dan si kecil Nadhira Thanks a lot .   

15. Buat teman-temanku Citra dan Bastari,  terima kasih sudah mau 

mendengar semua curhatan penulis, kapan kita kumpul-kumpul lagi. 

16. Buat teman-temanku di Solo: Frisky, Ana “Molen”, Kreshna, Bobby, 

Rosiana terima kasih  sudah mau menemani jalan-jalan di Solo. 

17. Buat Eka, Ari and the gank (Anggie, Hanny, Reni, Epa, Epi), Fitri terima 

kasih sudah mau menolong mencari data. 

18. Buat anak-anak kelas A angkatan 2003, terima kasih buat dukungan dan 

semangatnya. 

19. Buat Dewa, terima kasih buat dukungan dan doanya. 

20. Buat Selvi  terima kasih  mocinya. 

21. Buat mbak Ayu ama Om Budi terima kasih sudah membantu mencari 

data-data. 

22. Buat Ciwul and the gank terima kasih  atas dukungannya. 
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23. Buat “Thakur Computer” terima kasih banyak sudah membantu penulis. 

24. Dan buat teman-teman semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu terima kasih atas doa dan dukungannya. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan 

anugerah Nya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyusun skripsi ini. 

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

Bandung, 20 November 2006 

Penulis 

 

Nita Indriani 

 

 


