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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat kasih-Nya serta karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, 

KEBIJAKAN DIVIDEN, MANAJEMEN LABA DAN KINERJA 

PERUSAHAAN  TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI 

PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

PERIODE 2010-2012” 

Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas akhir 

sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi jenjang pendidikan Strata 1 

(S-1) Jurusan  Akuntansi pada Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari atas 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisa permasalahan yang 

ada, sehingga hasil dari penulisan ini belum dapat dikatakan sempurna jika 

dibandingkan dengan harapan dan keinginan penulis. Untuk kesempurnaan atas 

skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran-saran serta kritik yang 

membangun dari pembaca. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak masukkan, bantuan 

serta bimbingan dari berbagai pihak. Tanpa adanya bantuan dari semua pihak, sulit 

kiranya untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adrie Putra, selaku 
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dosen pembimbing, yang telah mengorbankan waktu dan tenaga dengan ikhlas dan 

tulus serta memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. 

Sehubungan dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Jakarta. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi, SE, M.Si, Akt, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul 

3. Bapak Dr. MF. Arrozi, SE, M.Si, Akt, Selaku Ketua Program Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta. 

4. Bapak Adrie Putra, SE, MM Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah memberikan bimbingan, 

pengetahuan, dan motivasinya. 

6. Orang tua tercinta, terima kasih atas Do’a dan segalanya yang telah di berikan 

baik secara materi maupun dalam bentuk spirit. 

7. Adik-adikku tersayang Ella dan Zaskia terimakasih atas Doa, dukungan, serta 

semangatnya. 

8. Priyan terimakasih buat doa, dukungan, dan kesabarannya. 
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9. Sahabat-sahabatku khususnya Rosni, Lina, Ratna, Dyah, terimakasih atas 

bantuan dan dukungannya selama ini. 

10. Seluruh temen-teman satu perjuangan dalam mencari bahan skripsi yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan kalian semua. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi yang 

disusun belumlah sempurna dalam hal isi, bahasa maupun penyajiannya, hal ini 

disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Oleh karena 

itu segala kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan hati terbuka untuk 

perbaikan dimasa mendatang  

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi segala pihak bagi 

para  pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya. 

 

Jakarta, 31 Juli  2013 

         Penulis, 

 

 

             (Febriana) 

 

 

 

 


