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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikumwr.wb 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya 

maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : “Pengaruh Good 

Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan peraih The Indonesia Most Trusted Company-CGPI yang Go 

Publik di Buras Efek Indonesia (BEI) Periode  2013 - 2016). Tesis ini adalah 

untuk memenuhi salah satu syarat pencapaian gelar Magister Akuntansi jenjang 

pendidikan Strata 2 (satu) program studi Magister Akuntansi. 

 Selama penelitian dan penyusuan laporan penelitian dalam tesis ini, 

peneliti tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi oleh peneliti 

berkat adanya bantuan,  bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan tesis dari awal hingga selesai, terutama kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, A.P.,MBA. Selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

2. Bapak Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE., M.Si., Akt., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Dr. Sudarwan, Akt., M.Acc., CIA., CCSA., CRMA. Selaku Ketua Prodi 

Pascasarjana Megister Akuntansi Universitas Esa Unggul dan juga selaku 

pembimbing tesis yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga 
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serta membimbing peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini 

dengan baik. 

4. Seluruh staf pengajar dan aktivitas akademik Pascasarja Megister Akuntansi 

Universitas Esa Unggul yang telah membimbing peneliti selama menuntut ilmu 

di Universitas Esa Unggul. 

5. Tesis ini saya dedikasikan untuk istri saya tercinta Lestari dan anak-anak saya 

Athifa Rizki Fadhilah dan Ahsan Tsaqib Musyaffa. 

6. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Megister 

Akuntansi Universitas Esa Unggul angkatan tahun 2013 baik yang sudah lulus 

maupun yang masih berjuang, tetap semangat. 

7. Dan semua pihak yang telah mendukung baik moril maupun materil untuk saya 

selama penyusunan tesis ini. 

Sebagai penutup kata pengantar ini, tak lupa penulis dengan senang hati 

dan terbuka atas kritik dan saran yang membangun agar peneliti dapat 

memperbaikinya. Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat 

bagi perusahaan dan investor khususnya dan rekan–rekan mahasiswa pada 

umumnya. 

Wassalamu'alaikumWr.Wb. 

Tangerang,  September 2017 
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