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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, 

kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang 

berjudul “PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT 

MIKRO TERHADAP MINIMALISASI KREDIT MACET (Studi Kasus Pada 

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Bandung Mohamad Toha)” sebagai 

salah satu persyaratan dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi S1 Program 

Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, karena mengingat keterbatasan kemampuan penulis baik dalam ilmu teori 

maupun waktu penelitian. Namun demikian penulis mengharapkan skripsi ini dapat 

berguna bagi penulis maupun pihak lain. 

Selama penyusunan skripsi ini begitu banyak pihak-pihak yang telah 

memberikan bantuan, saran, bimbingan, dukungan, dan doa yang sangat berarti bagi 

penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala karuniaNya . Dan kepada 

kedua orangtua, dan adik yang telah memberikan kasih sayang yang begitu besar, 

dukungan, doa, nasehat, dan motivasi yang menjadi semangat penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Serta pihak-pihak seperti : 

1. Ibu Tetty Lasniroha Sarumpaet, S.E., M.Ak., Ak., CA.  selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, saran, dan bantuan yang sangat besar kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 
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3. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan 

Universitas Widyatama. 

4. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. CA.selaku Ketua Program Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. 

5. Seluruh dosen yang mengajar di Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama 

yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama masa perkuliahan. 

6. Rekan-rekan kerja PT Bank Mandiri Cabang Bandung Mohamad Toha. 

7. Micro Mandiri Manager, Micro Kredit Analyst dan Micro Kredit Sales yang 

banyak membantu dalam penyusunan skripsi. 

8. Sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan Aziza, Mira, Tissya, Fitri, Illona 

yang saling membantu, memberi semangat dan motivasi. 

9. Teman-teman seangkatan kelas karyawan yang saling memotivasi, 

mendukung, membantu, dan berjuang bersama-sama.  

10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan 

membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan 

skripsi ini. Amin. 

 Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan 

pemikiran penulis pada khususnya dan pihak lain yang memerlukan pada umumnya. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

 

Bandung, 5 September 2015 

 

 

 

                                                                                                Tira Putri Andana 


