
KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

Alhamdulillahirabbilallamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

terhadap kehadirat-Nya yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pengaruh 

Rekomendasi atas Temuan Audit Operasional dan Kebijakan Pemberian 

Kredit Terhadap Non Performing Loan” (Survey Pada Empat Bank BUMN 

Kantor Cabang di Kota Bandung). Shalawat serta salam selalu tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan 

hambatan dan kesulitan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan 

pengarahan dari berbagai pihak. Semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi 

dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini. 

2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan 

inspirasi bagi setiap umatnya 

3. Orang Tua tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan  materil 

serta doa, dorongan, nasihat, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak 

henti-hentinya mengalir yang sangat berarti bagi penulis, “Terima kasih 

banyak mah pak, Me love you both so much!” 

4. Kakak-Kakakku tercinta, Novianti Garnita S.Pd, Rifki Yulian Garnita 

S.E., M.M yang selalu memberikan semangat, serta doa, dukungan yang 

tidak henti-hentinya mengalir. 



5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan 

doa, dukungan, pengarahan, dorongan, masukan selama masa bimbingan 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. (Alm) Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

S1, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

10. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya 

jurusnya Akuntansi S-1 terima kasih atas bimbingan dan ilmu 

pengetahuannya yang sangat berguna dari Bapak dan Ibu selama ini. 

11. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama, 

Universitas padjajaran, atas bantuannya dalam menambah perbendaharaan. 

studi kepustakaan skripsi. 

12. Yudi Ramdhani yang selalu memberikan penulis semangat, dukungan 

moril, memberikan motivasi, dan doa serta mendengarkan segala keluh 

kesah selama penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini.  

13. Sahabat-sahabatku sejak SMP, thank you so much untuk dukungannya 

Allisa Meilia, Randi Baron, Hany, Nenden, Juliana, Arry dower. 

14. Sahabat-sahabatku para Ar Rangers Anggit, Dea, Caca, Gembul, Devi 

terima kasih untuk para sahabatku yang selalu memberikan keceriaan dan 

melewati suka duka yang kita lewati selama proses penyelesaian skripsi 

penulis. 

15. Sahabatku sejak duduk di bangku SMA Lesha Inggriani, terima kasih atas 

segala support, dan menemaniku ketika jenuh mengerjakan skripsi. 



16. Kakak-kakak ku tercinta para alumnus AR Teh ayu Teh vita, Teh Lian, 

Teh dio, terima kasih banyak atas saran-sarannya. 

17. Gengs Kesayangan ciwik-ciwik cantik dan gosippp di SMA Ranti, Lesha, 

Oiz, Meita, Ica, Ulul, Pipit, Dini. “Terima kasih banyak, dan tetap 

berjuang” 

18. Keluarga besar Funtastic 4 yang sangat seperti keluarga, kita berjuang 

bersama dalam dalam mendapatkan gelarnya masing-masing. “semangat 

ayoook!!” 

19. Untuk Teh Diana ika putri, taufik, Teh Mega terima-kasih banyak atas 

bantuannya sehingga penulis dimudahkan dalam penyebaran kuisioner di 4 

bank BUMN 

20. Untuk Keponakan-keponakanku tersayang Agung, Ezar, Athar yang 

memberikan keceriaan tersendiri dan menghibur dengan tingkah laku 

mereka yang lucu. 

21. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan 

membantu penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak. 

 

Wassalamualaikum wr.wb. 

 

Bandung, September 2013 

Penulis, 

 

 

 

Nita Rachmawati Garnita 


