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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirohmaanirrohim 

Asalamualaikum , Wr.Wb. 

 Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

hidayah, dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul 

Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Net Interest Margin (NIM) . Skripsi 

ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. 

 Rasa terima kasih yang teramat dalam adalah hal yang hanya dapat penulis persembahkan 

untuk semua pihak yang telah banyak membantu dan mendukung , baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, walaupun Penulis sadar banyak sekali 

kekurangan dan kesalahan baik dari isi ataupun penyusunan skripsi ini .  

 Penulis secara khusus mempersembahkan rasa terimakasih ini kepada : 

1. Kedua Orang Tua penulis , ibu dan bapaku tercinta yang telah mendidik dan membesarkan 

Penulis dengan penuh kasih saying , memberikan materi dan doa tulus ikhlas . kakak-kakak , 

Om Hani Ruchendi yang telah memberikan dukungan , serta doa , uwa Soni Sontani yang 

selalu memberikan semangat , saudara-saudara Penulis Tercinta serta semua keluarga besar 

yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis  

2. Dosen pembimbing Skripsi , Bapak Azib SE. M.Si  dan Bapak Nurdin SE. MSi yang telah 

meluangkan waktunya dengan ikhlas membimbing dan memberikan pengarahan dalam 

menyusun skripsi keepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

3. Dosen wali Penulis ibu DR.Tasya Aspiranti SE M.Si yang telah menjadi wali selama 

berkuliah di Universitas Islam Bandung Kepada Dekan Fakultas ekonomi , bapak Prof.Dikdik 

Tandika . Kepada seluruh Staf Prodi manajemen , Ketua Jurusan Manajemen  
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4. Seluruh Dosen prodi Manajemen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dari awal 

Penulis menjalankan study perkuliahan samai selesai . 

5. Tony addyaksa yang selalu memberikan dukungan , semangat dan inspirasi bagi kehidupan 

Penulis 

6. Teman-Teman seperjuanganku di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Bandung 

7. Sahabat – sahabat baikku yang selalu mengingatkanku untuk semangat mengerjakan skripsi 

Nur Azizah , Putri Febryan , Arlinda , Elvi , Rama , Bela .  

8. Bagian Absensi lantai 3 Universitas Islam Bandung yang selalu memberikan semangat  

9. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu . yang telah membantu penulis 

membantu menyususn skripsi ini  

Terimakasih untuk segalanya . Semoga Allah SWT memberikan pahala dan imbalan 

yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis. Amin . 

Wassalamualaikum , Wr.Wb 

 

       Bandung ,30 Juli 2015 
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