
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham 

Pada Sektor Perbankan BUMN Go Public Periode Tahun 2007-2011”. Sebagai 

salah satu syarat untuk memenuhi ujian sidang Sarjana Program Studi Manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis 

berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memiliki manfaat bagi banyak pihak. Segala kritikan dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis di masa yang akan 

datang.  

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai 

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan 

sumbangan saran, ilmu, dukungan, dan doa. Pada kesempatan ini pula, dengan segala 

ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah, kemudahan, 

dan ampunan kepada hamba-Nya, hanya kepada-Mu lah aku memohon dan 

meminta. 

2. Yang tercinta mama Hj. Eni Nuraeni dan papa H.M Wawan Sukarwan atas 

segala motivasi, doa yang tak henti-hentinya mengalir, dukungan moril, kasih 



 

sayang, dan dukungan material. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua 

orangtuaku. 

3. Yang terhormat Bapak Titto Rohendra, S.E, M.Si., selaku dosen pembimbing 

yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

membimbing dan membantu serta memberikan arahan dan nasihat yang 

berarti demi kelancaran penyusunan skripsi ini.  

4. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., Ak., 

selaku ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama  

6. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Se., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Ibu Hj. Wien Dyahrini, S.E., MSIE., M.Si., selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.  

8. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemenn serta seluruh staf 

administrasi, satpam, serta seluruh karyawan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan pelayanan selama berada di Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan, dan Staf Perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan pelayanan, bantuan dan 

jasanya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Universitas 

Widyatama.  

10. Adik Syarah Dwi Novyanti yang selalu bawel mengingatkan waktu tidur, 

terima kasih perhatiannya.  

11. Untuk yang tersayang Rizal Fauzi Akbar yang tak henti-hentinya memberikan 

motivasi, doa, dan mendengarkan keluhan-keluhan penulis serta selalu 

menemani dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Sahabat terbaikku Nisa, Sena, Ika, Rieska, Farisa. Terima kasih selalu 

membantu dan memberikan motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. 



 

13. Sahabat-sahabat satu jurusan Ambar, Eka, Tiska, Dewi, Mpit, Alda, Merryta 

terima kasih atas segala kebersamaan, suka, duka dan dukungan yang telah 

diberikan. 

14. Sahabat tercintaku Gita dan Lia yang selalu menemani di saat penulis penat 

dan jenuh dalam mengerjakan skripsi ini. 

15. My ridiculous geng BGBI Izal, Yhaw, Unoz, Elsa, Ogi, Dady, Sofi, Rikly 

terima kasih atas ajakan mainnya yang membuat penulis tidak stress dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

16. Teman-teman kosan bu lurah Rostic, Palita, Benny terima kasih sudah 

mengingatkan waktu makan dan bahkan menyediakan makanan.  

17. Seluruh keluarga besar mahasiswa Universitas Widyatama khususnya 

angkatan 2009 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. 

18. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu-persatu.  

Akhir kata, semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan 

balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang memerlukannya terutama pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
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