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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir tepat sesuai waktu yang diberikan. Untuk judul 

penelitian yang penulis ambil yaitu “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN 

BANK DENGAN METODE CAR TERHADAP RETURN SAHAM 

INVESTOR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK 

INDONESIA (Studi Pada Bank BUMN Indonesia Tahun 2015-2020)”  

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan Program Diploma Tiga (D III) Studi Keuangan dan Perbankan 

untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Universitas Komputer Indonesia. 

Untuk hasil penelitian tugas akhri ini penulis sangat menyadari bahwa 

laporan yang dibuat masih jauh dari kata sempurna sehingga banyak kekurangan 

didalamnya seperti disebabkan keterbatasan penulis dari segi kemampuan dan 

pengetahuan, oleh karena itu penulis sangat menerima kritikan serta saran yang bisa 

membangun penyusunan karya tulis yang penulis buat kedepannya menjadi lebih 

baik. 

Perjalanan dalam menyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari 

bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun 

materil sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. 
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Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada: 

1. Kedua orang tua, ayahanda Asep Saepulah dan ibunda Wartiah 

Budiarti yang telah memberikan doa, dorongan semangat serta 

bantuan moril dan materil yang tak ternilai harganya. 

2. Ibu Windi Novianti, S.E., M.M selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak menyisihkan waktu dan tenaga dalam membimbing penulis 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan sebagai Ketua Program 

Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi & Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia. 

3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia. 

4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ely Suhayati, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

5. Ibu Dr. Linna Ismawati, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Komputer 

Indonesia. 

6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang berlimpah 

kepada penulis, semoga setiap ilmu yang diberikan dapat bermanfaat 

bagi kehidupan penulis dan mudah-mudahan menjadi amal jariah 

kebaikan bagi bapak/ibu dosen pengajar. 
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7. Pusat informasi perusahaan go public yakni Bursa Efek Indonesia 

yang telah membantu dan ikut terlibat dalam keberlangsungan 

penyusunan tugas akhir ini. 

8. Sahabat serta rekan-rekan seperjuangan anak keuangan dan 

perbankan angkatan 2018 yang selalu ada dalam suka dan duka. 

Terimakasih penulis ucapkan atas doa, bantuan, dan dorongan motivasi 

yang telah diberikan oleh berbagai pihak semoga segala kebaikan yang diberikan 

dapat menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT dan diberikan balasan 

kebaikan yang berlipat ganda. Akhir kata harapan penulis untuk tugas akhir ini 

dapat memberikan kebaikan dan manfaat terlebih khusus bagi penulis dan 

umumnya bagi para pembaca. 
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