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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa 

mengehendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang 

menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu” 

(H. R Bukhari) 

 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 

(Thomas Alva Edison) 

 

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap kali kita jatuh” 

(Confusius) 

 

“Mengejar kesuksesan sama seperti mengejar cinta, teruslah berusaha sampai kau 

mendapatkannya karena kesuksesan tidak akan pernah datang dengan sendirinya. 

Bukan sukses yang menjemput kita tapi kita yang mengejar sukses” 

(N R K) 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Karya ini kupersembahkan teruntuk : 

Kedua orangtuaku yang senantiasa selalu memberikan do’a dan dukungan, kalian 

adalah segalanya bagiku. 

Kekasih hatiku yang menjadi penyemangat dikala aku lelah, yang menjadi obat 

dikala aku sakit, yang menjadi air dikala aku merasa dahaga. Semoga kelak 

engkau akan menjadi imam bagiku, dan semoga Allah senantiasa memelihara kita 

dalam hubungan ini aamiin. 

Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, teman-teman serta orang-

orang yang dekat dihatiku tanpa mereka semua aku takkan berarti. 
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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat, hidayah, 

dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE, EARNINGS DAN CAPITAL (RGEC) PADA BANK UMUM 

BUMN DAN BANK SWASTA NON DEVISA  YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016”.  Skripsi merupakan salah 

satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang telah meluangkan waktu 

dan dengan penuh keikhlasan memberi informasi yang diperlukan. Adapun pihak-

pihak yang telah ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini adalah: 

1. Ibu Dr. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Drs. Chrisna Suhendi, SE., M.BA., Ak., CA. selaku pembimbing 

yang senantiasa memberi motivasi, perhatian, bimbingan, dan arahan 

selama proses penulisan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis 

selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

5. Bapak Ibu selaku orang tua yang sangat penulis sayangi yang tak hentinya 

memberikan doa. Terima kasih atas dukungan dan motivasi untuk tetap 

semangat dan memberi masukan serta terima kasih untuk do’a dan 

kepercayaan yang selalu kalian berikan setiap saat untuk penulis. 

6. Sri Budiyono, SE yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. 
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