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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan karena aku tidak akan

berdiri diam sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu”.

(Khalil Gibran)

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia

menghidupkan dan meatikan, tidak ada perlindungan dan pertolongan bagimu

selain Allah”.

(Qs. AT-Taubah ayat 116)

“Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan

meninggalkan orang-orang yang beriman diantara mu dan orang-orang yang

diberi pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang

kamu kerjakan.”

(Qs. Al Mujadillah ayat 58)

“Tidak ada kesuksesan yang bias dicapai seperti membalikan telapak tangan,

Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisplinan”

(chairul Tanjung)

Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini kupersembahkan kepada :

Bapak dan Ibu yang tercinta Syahrul Pidani dan Patimasang yang selalu

mendoakan.

Kakakku yang tercinta (Sarmawati syahrul, Agus Priyanto, dan Sri Ardiyanti)

yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi.

Saudara-saudaraku seiman dan setakwa yang memberikan doa agar mendapatkan

ilmu yang bermanfaat.

Orang Spesial Robiansyah Putra Renggala yang selalu membantu dan

memberikan semangat mengerjakan skripsi.
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Untuk teman-teman kampusku yang sudah membantu dan memberi semangat

mengerjakan skripsi.

Untuk teman-teman SMAku di sana yang selalu mendukung dan memberikan

motivasi, dan sahabatku Hasma Putri Elisna yang selalu memberikan semangat

dan doa.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan

kehadirat ALLAH S.W.T atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis

dapat menyelesaikan pra skripsi ini dengan judul “PENYUSUNAN INDEKS

TATA KELOLA PERBANKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP

KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Perusahaan

Perbankan go public Yang Terdaftar di BEI)”. Skripsi ini disusun sebagai

salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisanskripsi ini dilakukan dengan kerja keras dan semangat untuk

menghasilkan karya yang dapat berguna untuk pengembangan kajian ilmu

pengetahuan, khususnya Akuntansi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak

mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan

serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini

penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung.

2. Ibu Provita Wijayanti, SE, M.Si,Ak,CA selaku dosen pembimbing yang

dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, semangat dan

koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ibu DR. HJ. Indri Kartika, M.SI, Akt, selaku dosen wali yang telah

membimbing penulis dari awal sampai akhir selama kuliah di Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
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4. Bapak Rustam Hanafi, SE, Msc, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Seluruh staf pengajar, pegawai TU, Petugas Administrasi dan seluruh

pegawai Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang

telah membantu penulis selama proses kuliah di FE tercinta ini.

6. Orang tua tercinta Bapak Syahrul Pidani dan Ibu Patimasang tercinta yang

telah memberikan dukungan, perhatian, nasihat, semangat, doa dan kasih

sayang,

7. Kakak tercinta Sarmawati Syahrul, Agus Priyanto, dan Sri Ardiyanti yang

telah memberikan curahan kasih saying , untaian do’a dan motivasi tiada

henti yang membuat penulis lebih semangat.

8. Teman special Robiansyah Putra Renggala yang selalu

membantu,mendukung dan memberikan semangat mengerjkan skripsi.

9. Sahabat – sahabatku Vitha Pratiwi, Fitri Anita Hamid dan Virza Fatimah

Najwa yang sudah kompak dalam memotivasi satu sama lain.

10. Seluruh teman-teman Akuntansi Angkatan 2012, terimakasih untuk

kebersamaan, kekompakkan dan kekeluargaan memotivasi satu sama lain.

11. Kakak tercintaku Aprilia aryani ishak, Tri Prapti Yulya, Irna Asgaf. Yelsin

Gasila Hamid, dan Amhel Waode yang selalu bersama-sama dan memberikan

dukungan.

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan

bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Aamiin.
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk

itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk

penyempurnaan tulisan ini ataupun bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu’alaikumWr. Wb


