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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirabbil’Aalamiin. Segala Puji Syukur bagi Allah SWT, atas 

segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah membimbing dan menyertai penulis 

sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ PENGARUH 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA 

TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA INDUSTRI 

MANUFAKTUR SUB SEKTOR TEKSTIL DAN OTOMOTIF YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011”.  

 Penulis proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam menempuh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Esa Unggul tepat pada waktunya.  

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, mendorong dan memotivasi 

penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam studi dan terlebih 

dalam pembuatan proposal skripsi ini, terutama kepada: 

1. Bapak Dr.Ir. Arief Kusuma, AP.MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul, Jakarta. 

2. Bapak Dr. MF Arrozi SE, Msi, M.si, Akt selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 
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3. Bapak Drs. Daulat Freddy, Ak, M.M selaku Ketua Program Akuntansi 

Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Adrie Putra, SE, MM. selaku 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. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah 

mendidik dan memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulis kuliah di 

Universitas Esa Unggul.  

6. Kepada Ibu saya, adik-adik saya yang telah memberikan semangat dan 

motivasi yang besar baik secara moril maupun materil sehingga proposal 

skripsi ini dapat terselesaikan.  

7. Kepada teman-teman Retno Dwi Anggraini dan Indri Yanti yang telah 

berjuang bersama di Universitas Esa Unggul. 

8. Kepada my boy friend Andri Irawan terima kasih atas waktu, perhatian 

dan semangatnya sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan. 

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

banyak membantu penulis dengan memberikan motivasi didalam 

penyusunan peoposal skripsi ini.  

Dengan penuh rasa rendah hati penulis menyadari bahwa proposal skripsi 

ini masih jauh dari sempurna sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan 
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mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak yang telah membaca. 

Akhir kata, tidak lupa penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa 

memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada pihak-pihak yang dengan tulus 

membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. 

Dan juga besar harapan penulis bahwa proposal skripsi ini dapat diterima dan 

bermanfaat bagi pembaca serta dapat disajikan sebagai bahan studi bagi semua 

pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


