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 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan kasih 

karunianyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat berguna sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi 

pembaca dalam memahami bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dan 

Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan. 

Penulis menyusun skripsi ini dengan judul PENGARUH GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE DAN EARNINGS MANAGEMENT TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN 

TAHUN 2010 – 2011. 

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah 

membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Selesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus 

dengan penuh rasa hormat kepada : 

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

2. Bapak DR. MF. Arrozi, SE, Msi, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 
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v 

 

4. Bapak Adrie Putra, SE, MM selaku Pembimbing. Pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, guna memberikan petunjuk, 

bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

5. Pada dosen yang selama ini telah mendidik, membekali ilmu pengetahuan, 

memberikan inspiransi dan semangat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa Unggul. 

6. Kepada kedua orang tuaku yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan 

dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesikan 

skripsi ini dengan baik. 

7. Terima kasih banget buat jagoanku (pacarku) Ferdy Kurnia Djaya yang selalu 

mendukung, mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil. 

8. Kepada sahabatku Indri Yanti dan Mega Yusma Yanti yang selalu mendukungku 

dari awal sampai akhir kuliah. 

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

Haipa Marlina (saripul) dan Septi Endah Kristiyani (endul) yang selalu 

mendukung dan mendoakan serta berjuang bersama dalam menyusun skripsi ini. 

10. Kepada teman – teman seperjuanganku (anak – anak GCG) (ipeh, endah, mega, 

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

berjuang bersama dalam menyusun skripsi ini. 
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11. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat yang telah memberikan 

bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan dalam kesempatan yang baik ini, 

penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan dorongan yang telah 

diberikan. Semoga Allah SWT selalu menyertai kita semua. 
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