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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan 

kehadiran Allah SWT serta junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta 

para sahabatnya, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB SEKTOR 

OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA 

PERIODE 2009 – 2011“ yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 

 Dalam penyelesaiannya penulis skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan 

serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

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

Ekonomi Universitas Esa Unggul. 

3. Drs. Daulat Freddy, Ak, MM, selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi. 
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4. Bapak Adrie Putra Selaku Pembimbing materi yang telah bersedia 

meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan 

pengarahan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsinya. 

5. Dosen Penguji dan pengajar mulai dari semester awal yang telah andil dalam 

pengembangan kepribadian dan pengetahuan penulis. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bimbingan dan 

berbagai macam ilmu pengetahuan kepada penulis baik dalam kegiatan 

akademis maupun non akademis khususnya dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi, yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

8. Keluargaku tercinta, terutama Mama, Bapak, dan Adikku tersayang, terima 

kasih selalu memberikan motivasi, bimbingan, doa, dan seluruh dukungan 

kepada penulis. 

9. Kepada Kekasih Ku Andika Bagus Prio Utomo, yang selalu memberikan 

bantuan, motivasi, waktu, perhatian, serta semangat dalam penulisan skripsi 

ini. 

10. Terima kasih buat sahabat – sahabatku (Trio Kwek – Kwek Mamen \m/) 

Haipa Marlina (saripul) dan Retno Dwi Anggraini (menul) yang selalu 

mendukung dan mendoakan serta berjuang bersama dalam menyusun skripsi 

ini.  

11. Sahabatku Adisti Nur Anisa, Elis Kartika, Sri Muryani yang turut 

memberikan dukungan, bantuan, dan semangatnya kepada penulis. 
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12. Kepada teman – teman seperjuanganku (anak – anak GCG) (ipeh, retno, 

mega, caca, nana, yani, beem, satrio) yang saling mendukung dan mendoakan 

serta berjuang bersama dalam menyusun skripsi ini.  

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak 

disebutkan satu persatu yang sudah banyak mambantu dalam penyusunan skripsi 

ini. Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, serta kemampuan penulis, 

maka penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan – kekurangan dalam 

skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, dengan 

segala kerendahan hati dalam kesempatan baik ini, penulis mendoakan semoga 

Allah SWT, memberikan berkah dan rahmat – NYA kepada semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Jakarta, 31 Mei 2013 
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