
 

 

 
 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BANK GO 

PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2012-2016 

 
HALAMAN JUDUL 

Skripsi 

Untuk Memenuhi Sebagaian Persyaratan 

Mencapai Derajat Sarjana S1 
 

Program Studi Manajemen 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Mithalia Lailatus Syifa’ 

NIM : 30401411326 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEMARANG 

2018 

 



 

 

ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

 

 



 

 

iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 

 



 

 

iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan) yang 

lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.  

(QS. Asy-Syarh : 6:8) 

 

Keajaiban adalah nama lain dari sebuah kerja keras. 

(Penulis) 

 

 

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang teristimewa: 

Ayah dan Ibuku tercinta 

Adikku Nisa dan Amel tersayang  

Nanikku dan Nindiku, sahabat terbaik 

Keluarga #KS Ardhana, Heny dan Ifadha 

Keluarga HMJ-M 

Calon imamku 

Semua orang yang kusayang dan menyayangiku 

Almamaterku 

Dan, 

Semua orang yang kepo  
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KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 

yang sangat berlimpah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

saya tanpa hambatan yang cukup berarti. Sholawat serta salam saya haturkan 

kepada Rasul kita, Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya keluar 

dari zaman jahiliyah. Penulisan skripsi ini dipergunakan sebagai syarat kelulusan 

strata 1 di program studi manajemen UNISSULA Semarang.  

 Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati saya ingin 

menyampaikan terimakasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat serta 

doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini kepada: 

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai yaitu Ayahanda Untung 

Purwanto dan Ibunda Kuntariyati yang dengan sabar dan penuh kasih sayang 

selalu mencurahkan perhatian, dukungan,  bimbingan serta nasihat dan doa 

yang tiada henti kepada saya. 

2. Ibu Hj.Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

3. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, M.M selaku Ketua Jurusan Progam Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.  

4. Bapak Drs. Bomber Joko Setyo Utomo, MM sebagai dosen pembimbing saya 

yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing serta 
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memberikan arahan, nasihat, dan semangat sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

5. Ibu Ken Sudarti, SE.,M.Si sebagai dosen wali yang telah memberikan banyak 

arahan dan nasihat selama ini.  

6. Para dosen dan staf pengajar pada Program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 

UNISSULA yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya.  

7. Adikku tercinta, Aulia Khoirun Nisa dan Amelia Aisyah Azzahra  yang telah 

mendukung saya menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat baikku (Nanik Candra Dewi, Nindi Diyah Utara, ardhana 

Reswari Isnaini, Ifada Amalia Ramadhani, Heny Rizki Yanti) terimakasih 

atas semangat, dukungan dan kebersamaan kalian selama ini. Teruntuk Nanik 

Candra Dewi terimakasih sudah menjadi sahabat sekaligus partner terbaik.  

9. Terima kasih kepada mbak Rofiatul Hasanah yang telah memberikan 

motivasi dan bantuan dalam segala hal. 

10. Para penghuni kos ABC  tercinta,   terimakasih atas sikap hangat kalian 

terutama Nindi diyah Utari yang sabar menghadapi kecerewetan saya dan 

senang hati membantu dalam hal apapun dan semua orang yang telah 

membantu. 

11. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJ-M)dan Keluarga Besar 

Fakultas Ekonomi (KMFE) yang telah memberikan pengalaman yang 

berharga. 
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12. Teman-teman jurusan manajemen angkatan 2014, kalian adalah kawan yang 

berhasil mewarnai hari-hari selama saya kuliah sekaligus memberikan 

pengalaman yang berharga. 

13. Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat saya sebutkan satu 

per satu namanya. 

Penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna karena saya menyadari 

akan keterbatasan pengetahuan saya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang 

mendukung untuk menyempurnakan tulisan ini sangat saya harapkan. Akhir kata, 

saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi pembaca.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, 09 September 2018 

 

 

Mithalia Lailatus Syifa’ 


