KATA PENGANTAR

Assalaamu`alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta atas segala
rahmat dan karunia Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis
yang berjudul: Pengaruh CAR, NPL, LDR, dan BOPO terhadap Kinerja
Keuangan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012 -2017.
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister manajemen pada program studi magister manajemen
di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis menyadari
bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai
pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam
penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan
terima kasih kepada:
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Ibu Dr. Dewi Anggraini Faisol, Ak. ME, sebagai dosen pembimbing yang
dengan kesabaran telah membimbing dan mengarahkan penulis selama
penyusunan Tesis ini dari awal hingga dapat diselesaikan.
Ibu Dr. Aty Herawati, M. Si. selaku penguji pada seminar proposal
sekaligus Ketua Program Studi Magister Manajemen.
Prof. Dr. Didik J. Rachbini sebagai Direktur Program Pascasarjana, beserta
segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif di
Fakultas.
Ibu Dr. Augustina Kurniasih, ME dan Prof. Said Djamaluddin, Ph.D MM
selaku Penguji dan Pemberi saran guna memperbaiki isi tesis ini.
Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
Seluruh Staf Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Program
Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mercu Buana.
Bapak Elfis dan Ibu Kartini, orang tua yang mendukung baik apapun yang
penulis lakukan, terima kasih banyak motivasi dan doanya, kalian yang
paling tulus.
Adik tercinta Erni Juwita , Pendukung yang tidak pernah meninggalkan
penulis dalam kondisi apapun. Terima kasih untuk semuanya. Mari jadi
lebih baik.
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Kakak Sulung Kak Deddy Irawan yang menjaga saudara-saudaranya di
Jakarta, serta Adik bungsu Bella Puspita yang menemani orang tua di
Sumatera selagi saudara-saudara yang lain hijrah ke Jakarta.
Istri tercinta Anelia Komala Dewi, Am. Keb, S.K.M, yang dengan total
mendoakan, mendukung, memberi semangat, menyiapkan semuanya, serta
‘memaksa’ Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Terima kasih atas
totalitasnya.
Anak-anak Ayah terhebat: Agam Sandy dan Hamzah Sandy yang membuat
penulis bersemangat kembali setiap menemui kendala dalam proses
penyusunan Tesis ini. Kalian harus jauh lebih baik dari Ayah.
Keluarga Besar Taniran khususnya Bapak Mertua tersayang Sigit Puji
Astowo, semoga Bapak sehat selalu dan makin disayang Allah.
Terima kasih banyak kepada teman-teman Jurusan Magister Manajemen T301 kelas malam yang selalu saling menyemangati. Kita bisa!
Terima kasih banyak untuk teman-teman kantor di Fakultas Teknik
Universitas Mercubuana: Diah Utami yang utama, Feby, Mba Indah, Mas
Agus, Mas Faqih, Pak Kadi, Pak Nandy, dan Pak Edijon, atas pengertiannya
membolehkan penulis mengerjakan tesis di kantor, membantu ini itu, serta
berbagai bentuk dukungan yang lain. Terima kasih banyak semoga kita
sehat selalu.
Teman teman dari kantor lama: Pasar Rumput, PT. Indomarco Prismatama,
PT. Nusantara Card Semesta, Koperasi Karyawan Bukopin, PT. Bank
Bukopin Tbk khususnya HUB II S Parman, khususnya lagi Capem Kebon
Jeruk dan Meruya. Terima kasih sudah menampung keluh kesah dan
memberi dukungan semangat kepada Penulis.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih dapat dikembangkan lebih jauh

lagi, maka dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak untuk memberikan
kritik dan saran demi adanya perbaikan atas isi dari tesis ini ke depannya.
Akhirnya kepada Allah Yang Maha Esa, Penulis berserah diri, semoga apa yang
telah dilakukan ini mendapat berkah dan ridho-Nya. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 12 Desember 2018
Penulis
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