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KATA PENGANTAR 

  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehaidrat Ilahirobbi yang telah 

memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

hingga selesai, shalawat dan salam semoga di limpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua 

termasuk kepada umatnya yang diakui sampai akhir zaman. Amin. 

 Skripsi ini penulis susun untuk membahas mengenai “Pengaruh 

Dukungan Pimpinan dan Audit Operasional Terhadap Kinerja Bagian 

Pemasaran pada Perusahaan-perusahaan Asuransi yang ada di Kota 

Tasikmalaya”. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis susun ini masih 

jauh dari kesempurnaan sehingga skripsi ini masih memerlukan banyak perbaikan. 

Oleh karena itu penulis menerima dengan terbuka dan senang hati terhadap kritik 

dan saran membangun yang menuju ke arah perbaikan yang lebih baik dan 

berguna bagi kita semua. 

 Penulisan skripsi ini tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya dukungan 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua penulis tercinta, yang dengan penuh kesabaran telah 

mengasuh dan mengasihi serta mendo’akan dalam setiap langkah dan usaha 
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untuk mewujudkan setiap harapan penulis, juga adik penulis tersayang yang 

senantiasa memberikan motivasi bagi penulis untuk bisa menjalani hidup 

dengan tegar. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Kartawan, SE., MP., selaku Selaku Rektor Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Dr. Asep Yusup Hanapia, SE., MP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya  

4. Bapak Dr. Jajang Badruzaman, SE., M.Si., Ak. Selaku Ketuan Jurusan 

merangkap sebagai Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan 

dorongan moril selama penulis menjalani perkuliahan. 

5. Bapak Dr. Wawan Sukmana, SE., M.Si., Ak., selaku Pembimbing I yang 

telah sabar memberikan bimbingan, saran serta pengarahan kepada penulis 

sampai terselesaikannya skripsi ini. 

6. Ibu Euis Rosidah SE., MAK., selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah 

memberikan bimbingan, saran serta pengarahan kepada penulis sampai 

terselesaikannya skripsi ini. 

7. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan, dilingkungan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah banyak membantu 

penulis selama studi serta keperluan-keperluan akademik. 

8. Rekan-rekan Akuntansi C 2003 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu 

persatu, yang sudah memberikan bantuan kepada penulis. 

Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam bagi semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan do’anya, 
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semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada 

penulis, Amiin. 

 

           Tasikmalaya,  Oktober 2010 

Penulis, 

 

 

 

 

 

 Yuki Kurniawan 

 


