KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil’alaamiin dan mengucapkan
puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan secara
lahir dan bathin dan shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan
Nabi Besar, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan
terhadap Nilai Perusahaan Bank Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI).”
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai
pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati, penulis
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Prof. Dr. Hj. Ina Primiana, SE., MT selaku Ketua STIE EKUITAS.
2. Dr. Ayi Tejaningrum, SE., MT selaku Wakil Ketua I STIE EKUITAS.
3. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. selaku Wakil Ketua II STIE EKUITAS.
4. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM selaku Wakil Ketua III STIE
EKUITAS.
5. Dr. Hanifah, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
STIE EKUITAS.
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6. Lina Said, SE., M.Si., Ak selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi
STIE EKUITAS.
7. Bambang Rismadi, Drs., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing penulis
yang selama pembuatan Skripsi ini selalu meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Dosen Wali, Dwi Puryati, S.E., M.Si., Ak yang dari awal masuk kuliah
sampai saat ini selalu memberikan masukan dan pengarahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmunya selama penulis menuntut
ilmu di STIE Ekuitas, staff BAAK, BAAU dan seluruh staff karyawan
STIE EKUITAS.
10. Kedua orang tua penulis, Ibu Kustiati dan Alm Bapak Drs. Muhammad
Darun yang telah memberikan dukungan semangat baik moril maupun
materil dan telah sabar dalam memberikan bimbingan baik ilmu maupun
pengetahuan dari sejak penulis kecil hingga dewasa ini. Dan tidak lupa
kepada adikku satu-satunya yang tercinta semoga dapat menjadi
kebanggaan kedua orang tua dan orang-orang yang ada di sekelilingmu.
11. Nenek dan kakek tercinta, yang selalu mendukung dan mendo’akan
penulis.
12. Rohman Yuwono, yang selalu memberikan semangat dan dukungan
kepada penulis.
13. Kepada MATASPALA, terutama kepada kang Regi, kang agan, kang
kopral, teh delia dan semua anggota MATASPALA, terima kasih telah
mengajarkan penulis mengenai banyak hal.
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14. Teman-teman seperjuangan, yaitu teh febi, tami, davica, eka, inta, intan, a
husni, Irma, sunarsih dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
15. Teman-teman S1 Akuntansi, kiki, fitdya, dea, teh pipit, teh orin, res, mput,
riri dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih
banyak teman.
16. Kepada semua pihak yang telah rela membantu penulis dalam pembuatan
Skripsi ini, hingga penulis berhasil menyelesaikannya.
Penulis telah berusaha maksimal dalam penulisan Skripsi ini meskipun
jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu dengan ridho dan berbesar hati penulis
menerima kritik dan saran untuk segala kekurangan agar lebih menjadikan ini
Skripsi bermakna dan bermanfaat.
Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi
seluruh pihak yang membutuhkan. Aamiin Yaa Robbal ‘alaamiin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, Mei 2013

Penulis
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