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KATA PENGANTAR 

 

Saya bersyukur kepada Allah Bapa, karena kasih karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir kuliah yang berjudul Pengaruh Corporate Govenance 

Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan. Penelitian ini dilakukan sejak Maret 2018 

hingga Februari 2019. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis 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, khususnya Ibu Suri Mahrani, S.Sos, Ms.Ak, Akt., selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan  nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada 

penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan puji syukur kepada 

Tuhan Yang Mahakuasa yang telah mencurahkan anugerah-Nya dan ingin berterima 

kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama 

kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta, kedua kakak saya (Wira Lisda Wati Tambuan 

S.Ak., dan Devi Yusnita Sari Tambunan S.Si,.) dan adik saya Bayu Beres 

Tambunan, A.Md,. yang telah memberikan  semangat, doa dan dukungan 

moral dan material yang tiada henti-hentinya kepada penulis. 

2. Prof. Dr. Ir. Ngadino Surip, M.Sc., selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

3. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA., CSRS., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 
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5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

6. Seluruh rekan kerja khususnya Bapak Liliek Hartono dan Bapak Anton A. 

Deuning, SE,. yang selalu mendukung, memberi masukan dan doanya selama 

ini. 

7. Teman-teman dari Program Studi Akuntansi yang saling memotivasi 

sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu. 

8. Teman-teman dekat saya yang telah memberikan semangat, ilmu serta 

dukungan dalam mengerjakan skripsi ini. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas bantuan, motivasi dan doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir 

kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

 

Jakarta, 25 Februari 2019 

 

 

 

      Nola Winda Tambunan 
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