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KATA PENGANTAR 

  

 Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia – Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan 

dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

empiris pada perusahaan sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014 – 2017)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Peneliti menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan Alhamdulillah atas keberkahan Allah SWT yang telah 

mencurahkan anugerah- Nya dan peneliti ingin berterima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Sapuan Sarnubi dan Ibu Sri Joharni) serta 

kakak dan adik – adik saya (Kurniawan Anny, Indra Rukmana dan Nur 

Septiani) yang telah memberikan semangat, do’a, bantuan dan dukungan 

moral dan material yang tiada henti – hentinya kepada penulis serta 
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memberi semangat dan memberikan banyak inspirasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

3. Ibu Prof. Dr. Wiwik Utami, Ak., MS., CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Bapak Drs. Suharmadi, SE., Ak., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan saran, motivasi, waktu, bimbingan, dukungan, 

semangat, ilmu dan nasehat yang bermanfaat kepada penulis. 

6. Bapak Deni Syahrudin, SE., MS. Ak., Akt, selaku dosen penelaah propsal 

skripsi yang telah memberikan masukan dan nasehat yang bermanfaat 

kepada penulis. 

7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

8. Sahabat – sahabat terbaik yang tergabung dalam Kuproy Genk, Siti 

Nurjanah, Tarini, Devi Olypiya, Sofilia Hendra dan Fera Tivani. 

Terimakasih atas bantuan, do’a, dukungan, saran dan ilmunya dari proses 

penyusunan skripsi sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Seluruh Keluarga Besar Akuntansi Universitas Mercu Buana angkatan 

2014. Terimakasih atas do’a, saran dan dukungannya. 
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10. Pihak – pihak lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas bantuan, do’a dan motivasinya. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan masih jauh dari sempurna sebab keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk 

kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dan 

kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

dalam pengembangan pengetahuan baik bagi peneliti maupun pihak yang 

berkepentingan. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, 

penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

Jakarta,    25 Juli   2018 
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