KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT, atas rahmat, karunia
serta hindayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga Tesis yang berjudul
“Pengaruh CAR, NPL, NIM, LDR, Terhadap Harga Saham Perbankan (Studi
Kasus Pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 20082012)” dapat terselesaikan. Adapun tujuan dari tesis ini adalah sebagai akhir dari
rangkaian pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program pendidikan Magister Manajemen pada Universitas Widyatama.
Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan,
baik dalam pengumpulan data, tata caraa penyusunan, pembahasan masalah, serta
penyampaiannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis
menerima segala kritik dan saran untuk dijadikan petunjuk dan masukan bagi
penulis.
Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan
bantuan serta doa dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya, serta Tesis ini
tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun
materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak
yang telah membantu di dalam penyusunan Tesis ini, terutama kepada:
1. Bapak Dr. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maman Kusman, SE.,MBA., selaku Ketua Program
Magister Manajemen Universitas Widyatama.
3. Bapak

Prof.

Dr

Hamfri

Djajadikerta,SE.,MM.,Ak

dan

Bapak

Dr.

Supardi,SE.,MM. Selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah
banyak membantu dan memberikan dukungan selama penelitian dan
penyusunan tesis.
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4. Seluruh Dosen beserta Staf yang berada di lingkungan Magister Manajemen
Universitas Widyatama yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per
satu.
5. Bapak dan Mamah tercinta, yang selalu mendukung dan menyertai setiap
langkah ku. Atas doa dan restu merekalah Allah SWT mengabulkan segala
yang penulis diharapkan, serta dukungannya baik moril maupun materil yang
sangat besar yang penulis terima, sehingga dapat menyelesaikan studi dan
tesis ini, tentunya tidak akan pernah bisa balas dan bandingkan dengan apa
pun juga kecuali dengan berbakti, berdoa, dan bersyukur yang bisa penulis
berikan.
6.

Teteh ku tersayang, Selina Primadini SE, serta Akang Ervan Munirul Hakim
ST, dan Keponakan ku Akliev Arkan Hamizan, terima kasih atas doa dan
dukungan moril yang begitu besar.

7. Ari Wulandari SE, istri ku yang tersayang terima kasih atas segala dukungan,
dorongan, doa serta motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis
bisa menyelesaikan Tesis ini.
8. Bapak H. Kol (purn) Dradjat Sugiharto beserta Ibu Hj. Sintawati terima kasih
atas dukungan, dorongan, serta do’a sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis
ini.
9. Mas

Sunandar,

yang

selalu

memberikan

motivasi,

semangat

serta

mempersilahkan penulis untuk beristirahat di Studio Hanggar, mencari
inspirasi,

dan

beristirahat

selama

penulis

melaksanakan

studi

dan

menyelesaikan tesis ini.
10. Semua teman-teman Angkatan XXIII dan XXIV Magister Manajemen
Widyatama, terima kasih atas semua doa, dukungan, ilmu, canda, keceriaan
dan kebahagiaan yang selama ini penulis rasakan selama melakukan studi di
Magister Manajemen Widyatama.
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Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang
membutuhkan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan membalas semua
pihak yang telah membantu di dalam menyelesaikan tesis ini.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Bandung, 21 November 2013

Penulis
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