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KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2014 – 2016.” dan diajukan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Program Studi Manajemen di Universitas Mercu Buana Jakarta dengan baik. 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dan 

bimbingan yang sangat berarti, khususnya Bapak Tri Wahyono, SE., MM., selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, 

semangat, pengetahuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin 

berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta dan saudara-saudari saya yang telah memberikan 

semangat, doa, dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis serta 

memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.  

2. Dr. Arissetyanto Nugroho, MM., IPU., selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, M.Si., Ak., CA., CIPSAS., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  

4. Bapak Dudi Permana, ST., MM., Ph.D., selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  
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5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

6. Teman-teman saya Aminah Suciyanti, Ongki Syahputra dan Rully 

Kurniawan yang telah memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi 

ini. 

7. Teman-teman angkatan tahun 2014 Kelas karyawan Program Studi 

Manajamen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta 

yang sudah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu. 

8. Dan pihak-pihak lain yang senantiasa mendukung penulis, terima kasih atas 

bantuan, motivasi serta doanya. 

 Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan. Dan dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis dapat 

mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini. 

 

  Jakarta, 07 Maret 2018 

 

 

 Agus Setiawan 

  

http://digilib.mercubuana.ac.id/




