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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T atas segala 

kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan pujian kepada 

Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan contoh akhlukul kharimah 

bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia. 

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama, dengan judul: “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan 

PT. CIMB Niaga Tbk. Sebelum Dan Sesudah Merger Periode 2004 - 2012”  

ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, 

langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Widyatama. 

 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, 

mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman 

dan juga waktu. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritikan dan saran yang membangun 

sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, 

saran, semangat, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya 

kepada: 

 

1. Ayahanda H. Ade Taryan dan Ibunda Hj. E. Romnah tercinta yang tidak 

pernah lelah dalam memberikan do’a, kasih sayang, nasehat serta dukungan 

yang begitu besar baik moril maupun materil kepada penulis. 
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2. Agung Rahadian, Nensi Damayanti, Triskawati, Ema Rahmawati, Lucky 

Ariandi, Ine Nuraine, Toat Solehudin, dan Dela Hanggari, kakak penulis 

yang tercinta yang selalu memberikan nasihat dan dukungan moril kepada 

penulis. 

3. Achmad Sanusi, H., S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing penulis yang 

telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk 

memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat pada penulis sehingga penulisan 

ini dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Ayuningtyas Yuli Hapsari, S.Ip., M.M., selaku dosen wali penulis yang 

juga banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan  arahan kepada penulis. 

5. Siti Komariah, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Bisnis dan 

Manajemen S-1 Universitas Widyatama. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen serta 

staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang telah 

banyak memeberikan bekal pendididkan dan ilmu pengetahuan yang sangat 

berharga dan berguna selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas 

Widyatama. 

7. Sahabat-sahabat terbaik dan seperjuangan selama kuliah yang selalu 

memberikan motivasi yang tidak akan pernah terlupa: Wiky Weda J., Deni 

Kustimansyah, Nopa Tiady, Vian Septian, Suhendar, Yasser (Acel), dan 

seluruh teman-teman Manajemen angkatan 2010 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu namanya. 

8. Rendy Akbar Sidiq, yang sudah berjasa besar dalam membantu penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Ex Babakaran Family, tempat penulis berbagi cerita, canda, dan tawa, 

semoga kita semua sukses kawan. 

10. Anggota Hikmatul Iman Widyatama. 

11. Humaira Ayyubia Basith, satu-satunya malaikat yang bisa penulis lihat. 

12. Jhon Henry, S.E.,M.M, Adang, dan Bude, yang cukup banyak membantu 

penulis. 
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Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. 

Wassalam’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

     Bandung, Juli 2014 

Penulis 

 

    

   Septian Cahya Nugraha 


