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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirahmanirrahim 

Assalamualaikum wr.wb 

 Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa 

dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para 

pengikutnya. 

 Skripsi ini ditulis untuk tugas akhir yang merupakan salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

program studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

EKUITAS Bandung. Adapun judul skripsi yang diambil oleh penulis adalah 

“Pengaruh Non Performing Asset (NPA) Terhadap Net Interest Margin (NIM) 

Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”. 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik ditinjau dari kalimatnya maupun 

materinya karena keterbatasan penulis, walaupun demikian penulis berusaha 

semaksimal mungkin sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan harapan 

semoga memenuhi apa yang telah ditentukan. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak lepas 

dari pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung, ungkapan terima kasih yang tak pernah putus ungkapan untuk semua 

pihak, diantaranya : 
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1. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT selaku Ketua STIE EKUITAS. 

2. Dr. rer. nat. Martha Fani Cahyandito, SE., MSc., CSRS  selaku Wakil 

Ketua I STIE EKUITAS. 

3. Dr. H. Herry Achmad Buchory, Drs., SE., MM. selaku Wakil Ketua II 

STIE EKUITAS dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu 

memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat 

diselesaikan. 

4. Dr. Sudi Rahayu, SE., MT., Selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS. 

5. Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT.  selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS 

Bandung. 

6. Maya Irjayanti, SE., MBA, selaku Sekretaris Program Studi S1 

Manajemen STIE EKUITAS. 

7. Dr. Ayi Tejaningrum, SE., MT. selaku Dosen Wali S1 Manajemen 

angkatan 2011 STIE EKUITAS. 

8. Seluruh staf pengajar dan staf B.A.A.K dan B.A.U STIE EKUITAS 

Bandung. 

9. Mama dan Bapak tercinta yaitu Dedi Nedi dan Lilis Aisyah yang telah 

mendoakan, membesarkan, membimbing, mengarahkan penulis seperti 

sekarang dengan segala curahan kasih sayang dan memberikan bantuan 

dukungan yang tak terhingga bagi penulis. 

10. Deni Sandi Setiawan dan Linda Purnama Dewi selaku kakak penulis, 

Nadia Asti Cahyani selaku adik penulis yang senantiasa mendengarkan 

keluh kesah dan memberikan selalu dukungan penuh untuk penulis. 

11. Nenek dan kakekku tercinta yang selalu memberi dukungan penuh untuk 

penulis. 

12. Arisandy yang selalu memberi dukungan, kesabaran, arahan, doa, 

mendengarkan keluh kesah, juga kasih sayang sehingga skripsi ini bisa 

terselesaikan 

13. Teman seperjuangan penulis, Rikha, Yuli, Putri, Dea, dan Indah. 

14. Teman dekat di Manajemen 3, Shabrina, Riska, Cucu, Fitri, dan Ratih 

yang selalu memberikan semangat serta menemani hari-hari penulis. 
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15. Sahabat dari kecil Riska, Eka dan Desi yang selalu memberikan semangat 

dan dukungan yang tiada hentinya. 

16. Semua pihak yang terlibat dan tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, 

terima kasih atas bantuannya. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang 

berlipat ganda untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi para pembaca pada umumnya. 

Wasaalamualaikum wr. wb 

 

 

Bandung,  Februari 2015 
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