
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat-

nya. Dan sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW beserta para kerabat dan pengikutnya, sehingga pada akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Earning Management, 

Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Industri Manufaktur sub-sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2011”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 

 Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya petunjuk, 

pengarahan, bimbingan, bantuan, motivasi, saran serta doa dari berbagai pihak dalam 

proses penyusunan proposal skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

dalam ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

 



 

1. Bapak DR. Arief Kusuma, AP, MBA, Selaku Rektor Universitas Esa Unggul 

Jakarta. 

2. Bapak DR. MF. Arrozi, SE, MSi, Akt, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak DR. MF. Arrozi, SE, MSi, Akt, Selaku Ketua Program Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta. 

4. Bapak Adrie Putra, SE, MM Selaku Dosen Pembimbing  Materi dan 

Pembimbing Teknis Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat bagi 

penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah 

mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis kuliah di 

Universitas Esa Unggul yang tidak bisa desebut satu-persatu. 

6. Kepada kedua orang tua, Bapak Agus Sahat dan Mamah Kaseni, Kakak 

Astrid Sulfiani, dan Adik Nur Andini beserta keluarga tercinta yang terus 

memberikan dukungan, baik moril maupun materil tanpa henti kepada 

penulis. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tidak pernah putus dan 

selalu menguatkan penulis saat mulai kehilangan semangat dan semua jerih 

payah ini. 



7. Kepada teman-teman seperjuangan (Satriyo Galih Abiyoga, Septi Endah 

Kristiani, Retno Dwi Anggraini, Haipah Marlina, Ratna Sumiarti, Mega 

Yusma, Ratna Ramadhani, Yhani, Liya Maryati) 

8. Kepada para sahabat beserta teman-teman FE Esa Unggul angkatan 2009 

program ekstensi jurusan akuntansi. Terimakasih atas dukungan dan motivasi  

yang telah diberikan. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

banyak membantu penulis dengan memberikan motivasi di dalam penyusunan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 

karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Meskipun demikian, penulis telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan 

benar. 

Pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi 

pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan proposal skripsi ini. 

 

    Jakarta, 17 Mei 2013 
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