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KATA PENGANTAR 

Alhamdullilahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PERBANKAN GO 

PUBLIC DI INDONESIA TAHUN 2016“. Penulis menyadari sebagai manusia 

biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat 

keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penyusun proposal ini tidak lepas 

dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, 
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nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena 

itu, pada kesempatan kali ini penulis ucapkan berterima kasih pada semua pihak 
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3. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.  

4. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Topik dan Ibu Siti Mursiah yang 

selalu memberikan doa, serta inspirasi yang tak ternilai harganya, dan semua 

dukungan baik moril maupun materiil, tak lupa pula untuk kakak saya tercinta 

Taufikul Azis dan adik saya Saiful Bani yang selalu memberikan doa, 

motivasi, dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 

5. Untuk kakak Senior saya Nia Indah Pratiwi, SE yang selalu mendukung dan 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Teman-teman HMJ Manajemen S1 2016-2017 Milio Hoky, Elsa Rianty, 

Indriani Sara, Roy, Thalia, Ana Nasywa, Andre Nur, Badriansah, Dara 
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7. Sahabat terbaik saya Heri Joko Susanto dan Laily Kusumandari yang selalu 

setia menemani dan memberikan semangat, motivasi, dan doa yang tiada 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan 

dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada 
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mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.  
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