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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Kondisi Internal Bank dan Makro 

Ekonomi terhadap Non Performing Loan ”.  

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena begitu banyak 

keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan.  

Dalam penyusunan skripsi penulis telah mendapatkan bantuan, dorongan, 

bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 

1. Istri dan anaku yang telah sabar membantu doa dan meluangkan waktu 

dengan penuh kasih sayang, serta mendukung penulis dari segi moril, materi, 

dan doa selama penulis menempuh pendidikan. 

2. Ibu  DR. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si, Ph.DE, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.  

3. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.Si, Akt selaku ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.  



 

4. Bapak Dr. Zainal Alimvi Adiwijaya, SE, Msi selaku pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses 

penyelesaian skripsi ini.  

5. Mas Udin, Mas Agus serta seluruh staf administrasi kemahasiswaan kelas 

SEROJA yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas pelayanan dan 

kesabaran yang luar biasa dalam melayani mahasiswa. 

6. Bapak Jhon Hendri Pimpinan Bank Bukopin, Bapak Noviar Manager Bisnis 

Ritel atas ijin dan suportnya 

7. Jeng Tati, Vita, Ayuna Kak Lukman,  Ony, Nita dan segenap teman-teman 

Bukopin Capem Sultan Agung atas suportnya ketika stafnya sibuk 

menghadapi target akhir bulan, Bapaknya sibuk Kuliah..,terima kasih atas ke 

Ikhlasan Kalian. 

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan, diucapkan 

terima kasih semoga segala bantuannya dapat diberkahi oleh Allah SWT. 

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalam wr wb 

       Semarang, 17 Juni   2016 

 

 

                 Triadhi Fajri Firmansyah 

 

 

 

 



 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ( Q.S.Ar-Ra’d: 11) 

 Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai doa, 

karena sesungguhnya nasib orang tidak akan berubah tanpa berusaha. 

 Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 

istiqomah dalam menghadapi cobaan. 

 

Persembahan 

 Untuk Istri dan anaku tercinta atas doa, kasih 

sayang, cinta dan perhatiannya 

 Untuk rekan-rekan kerjaku di Bank Bukopin 

Cabang Semarang, atas support, doa dan 

dukunganya. 

 Untuk teman-teman kuliah di kelas akuntasnsi 

seroja angkatan 2014, atas dukungan dan 

doanya.   
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