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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji serta syukur atas kehadirat ALLAH SWT, yang telah 

memberikan rahmat, hidayah, kenikmatan serta karunia-Nya kepada penulis, 

sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN 

KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI 

PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 

2010-2011”. 

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 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 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, SE, 
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MM selaku 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 Adrie Putra, SE, MM Selaku Ketua Program Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta. 

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

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya guna memberikan petunjuk, 

bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proposal skripsi ini. 

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

saya sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah memberikan bimbingan, 

arahan, dan motivasinya. 

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

di berikan kepada aku baik secara materi maupun dalam bentuk spirit. 
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7. Teman-teman dari angkatan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul 

yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan proposal skripsi 

ini. 

8. Kepada kekasih hatiku Andang Chrisnandi S,kom terima kasih atas perhatian, 

dukungan, motivasi baik moril dan materil.  

9. Untuk mamen-mamenku tersayang sahabat seperjuanganku dalam 

menyelesaikan skripsi Retno Dwi Anggraini (menul) dan Septi Endah 

Kristiyani (endul). 

10. Sahabat-sahabatku Winny Putri Kurnia, Silvania Maryanti, Ika Lestari 

Wibowo, Riski Setia Budi, Sandy Fahlevi, Satrio Galih Abiyoga, Mohammad 

Al-Sopyan, Ginajar Hayuwono dan Mika Frans Sihombing yang selalu 

memberikan motivasi dan semangat 

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu yang telah 

banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.  

 

Akhir kata penulis berharap semoga semua yang tertuang dalam skripsi ini 

bermanfaat dan berguna bagi segala pihak dan para pembaca yang membutuhkannya 

dan mendapatkan ridho dari ALLAH SWT. 

Jakarta, 31 Mei 2013 

 

 

   Haipa Marlina 


