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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih 

memberikan nikmat Iman dan Islam kepada kita semua, dan tidak lupa salam serta 

shalawat semoga tercurah kepada Rasullah SAW beserta keluarga dan para 

sahabatnya. Alhamdulillah, Tesis yang berjudul “Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 - 2017)” 

ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini merupakan salah satu syarat 

meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Widyatama Bandung.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari 

sempurna, dikarenakan terbatas nya kemampuan dan pengetahuan penulis, untuk 

itu saran dan kritik sangat diharapkan penulis. 

 Dalam penyusunan laporan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Allah SWT. Atas kemudahan, petunjuk, rahmat, dan semua nikmat yang 

telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan tesis ini  

2. Ayahku Siman dan Ibuku tercinta Sriyatin Nokhanaya untuk kasih sayang 

dan doa tulus yang tiada henti serta dukungan moral maupun material yang 

tidak ternilai harganya. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak Prof. Dr. Mohd Haizam bin Mohd Saudi selaku Direktur 

Pascasarjana Universitas Widyatama. 

5. Ibu Dr. Alfiana, Dra., M.M., selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama. 
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6. Ibu Veronica Christina, DR., M.Si., Ak., Ca, selaku dosen pembimbing. 

Atas bimbingan, arahan, dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis 

selama menyelesaikan penyusunan tesis ini. 

7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pasca 

Sarjana Universitas Widyatama. 

8. Seluruh staf karyawan, perpustakaan, akademik yang telah banyak 

membantu penulis, baik selama studi maupun dalam penulisan tesis ini. 

9. Bapak Ronny Yosef Londah SH., MM dan Bapak Amvy Malvinas Joemara 

ST., MM beserta staff dan jajarannya. 

10. Istri tercinta, Lisnawati atas segala motivasi, perhatian dan doa nya serta 

kesabarannya. berkat doa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan kuliah dan tesis ini. 

11. Teman-teman angkatan 67 Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana 

Universitas Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

terimakasih atas persahabatan dan dukungan selama ini, serta 

12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak mungkin penulis 

sebutkan satu persatu. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa 

membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan dan dengan segala 

keterbatasan pemikiran serta kesederhanaan dalam penulisan tesis ini, penulis 

berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiien. 

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh 

 

     Bandung,18 April 2019 

                                        Penulis, 

 

 

                                                                                Wahyu Nugroho Indrawinata      


