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                                KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 

dengan judul “PENGARUH ROE, CR DAN PENILAIAN LINGKUNGAN HIDUP 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PER SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK DI INDONESIA YANG 

MENERAPAKAN AKUNTANSI AKRESI (Periode  2010  –  2015)”.  Tesis ini  

disusun  untuk  bahan bagi para investor tentang pentingnya informasi akuntansi dalam 

mengambil keputusan investasi dipasar modal. Selama proses penyusunan tesis, penulis 

menghadapi berbagai kesulitan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan 

semangat dari berbagai pihak, maka proposal tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan sepenuh 

hati kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, M.BA., selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak  Dr. MF. Arrozi Adhikara, Ak, M.Si.CA, selaku  Dekan  Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul dan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan  

waktunya dan membantu penulis selama proses penulisan tesis ini, baik secara 

materi maupun teknis, serta atas kritik dan saran yang beliau berikan kepada 

penulis. 

3. Bapak Dr. Sudarwan, AK, CIA, CCSA selaku ketua program studi Magister 

Akuntansi Universitas Esa Unggul yang telah memberikan semangat untuk 

menyelesaikan tesis ini. 
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4. Bapak Dr. (Kand) Adrie Putra, SE., MM selaku penguji sidang yang telah 

memberikan masukan untuk penelitian ini. 

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah  

mendidik  dan  membekali  penulis  dengan  berbagai  ilmu  pengetahuan  yang 

berguna bagi penulis. 

6. Seluruh staff Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang turut membantu 

dalam penyelesaian tesis ini. 

7. Kepada kedua Orang tua saya, Bapak Eddy Rismanto, Ibu Saminah dan kepada 

kedua mertua saya Bapak Suprapto dan Ibu Ruminah yang begitu sabar dalam  

mendidik dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan 

baik.  

8. Kepada Istri saya tercinta Titi Sari Prabaningrum yang selalu memberikan motivasi 

begitu besar sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan kepada anak 

saya Zhafira Azahra Prasetyo yang telah mengorbankan waktu kebersamaannya. 

9. Kepada manajemen Teladan Prima Group Plantation Palm Oil yang telah 

memberikan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. 

10. Kepada Team Budget Departement Teladan Prima Group Plantation Palm Oil yang 

telah memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. 

11. Kepada teman-teman, sahabat yang telah memberikan dukungan, nasihat  kepada 

saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. 

12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan 

kontribusi demi kelancaran proses penyusunan tesis ini. 
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Seperti  pepatah  “Keep going and never quitt”,  penulis  menyadari  bahwa 

dengan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan singkatnya waktu yang tersedia, 

tesis ini masih jauh dari sempuna.  

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap tesis ini dapat 

menyumbangkan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pembaca. 

 

 

Jakarta, 27 Januari 2017 

Penulis, 

 

Yunianto Dwi Prasetyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


