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KATA PENGANTAR 

سم ب هال ل  ال رحم ل م رح ن  ي

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulillahi Robbil’ Alamin, segala puji hanya untuk Allah SWT, hanya 

kepada-Nya kita memohon ampun perlindungan, tidak lupa syukur atas nikmat 

yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

KINERJA PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN 

PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BIRSA EFEK INDONESIA 

TAHUN 2014-2016)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi di STIE 

Malangkucecwara (ABM) Malang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, 

penulis dengan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas 

memberikan masukan dan kontribusi berarti dalam proses penelitian dan 

penyusunan skripsi ini, antara lain: 

1. Kedua orang tua dan kakak tercinta. Terima kasih tiada terkira atas segala 

nasehat, do’a, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan baik moril atau 

materil, yang telah diberikan selama ini. 

2. Bapak Drs. Bunyamin, MM., Phd. Selaku ketua STIE Malangkucecwara 

(ABM) Malang. 

3. Ibu Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti, Ak., MSi., CA, CPA selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi STIE Malangkucecwara (ABM) Malang. 

4. Ibu Dra. Tutik Arniati, Ak., MM, CA. CPA selaku Dosen Pembimbing 

yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, arahan, untuk 

menyempurnakan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen dan Staf di STIE Malangkucecwara (ABM) Malang untuk 

segala jasanya selama perkuliahan. 

6. Kepada sahabat tercinta saya yaitu Ndaru, Putri, Geng Kentut, Vebya, 

Aulia, Ryzqy Putri, Rena yang selalu memberikan semangat serta 
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dukungan yang tiada henti kepada penulis dari awal sampai akhir 

penulisan skripsi ini. 

7. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi serta teman-

teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak 

untuk dukungan selama menjalani perkuliahan maupun selama penulisan 

skripsi ini. 

Hanya do’a tulus yang dapat penulis berikan setiap kebaikan yang telah kalian 

berikan atas kebaikan yang kalian lakukan semoga Allah membalasnya dengan 

seribu kebaikan”. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

seluruh mahasiswa, khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca skripsi ini pada 

umumnya. 

 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 

 

Malang, 16 Agustus 2018 

 

 

Dewi Aris Wulandari 

 


