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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, 

rahmat, serta kasih sayang-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, selalu 

menerangi hati dan pikiran penulis, serta selalu memberikan jalan, kemudahan, 

kesabaran, dan kelancaran dalam segala hal disaat penulis berada dalam kesulitan, 

sehingga penulis selalu bersyukur dapat melalui proses perkuliahan hingga 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul “PENGARUH 

MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013”, 

sebagai syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Ekonomi Jurusan 

Manajemen S1, Program Studi Manajemen Bisnis di Universitas Widyatama 

Bandung. 

Penulis Skripsi Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan moril dan materil dari 

berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Dosen pembimbing, Ibu Tanti Irawati, S.E., M.M., yang telah bersabar 

dan bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pengarahan 

dan saran kepada penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini. 

2. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku rektor Universitas 

Widyatama. 

3. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumawati, Ir., M.sc., selaku dekan Program Studi 

Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

4. Ibu Siti Komariah, S.E., M,M., selaku Ketua Program Studi Manajemen 

S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak R. Susanto, S.E., M.M., Ak. selaku dosen wali yang telah banyak 

membantu selama proses perkuliahan. 
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6. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen dan seluruh staf 

administrasi, staf perpustakaan, serta seluruh karyawan Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberi bantuan pada penulis. 

7. Teman- temanku tersayang selama masa kuliah dan selama proses 

penulisan skripsi Putri Pangestu, Rd. Desi Kartika, Rezita Andriana, dan 

Meida Gusniar yang selalu ada dalam suka dan duka, dan saling memberi 

motivasi dan semangat serta membantu dalam segala hal.  

8. Sahabat-sahabatku tersayang Angelica, Inori, Eliza, Melissa, Jessie, 

Stephanie, Agnes, Vanessa, Monica, Grace. 

9. Teman-teman selama masa kuliah Mita,Vera, Shinta, Deasi, Nadia, Nurul, 

dan semua teman-teman kelas L. Terimakasih untuk kebersamaannya 

selama perkuliahan. 

10. Teman-teman yang sudah penulis anggap seperti adik sendiri Kristiana 

Devina dan Adinda Sanora. Terimakasih atas dukungannya dan juga canda 

tawa di setiap kebersamaan. 

11. Teman – teman seperjuangan satu bimbingan Rika, Nina, Annisa, Rosy, 

Rizky, Lutfi, terimakasih atas bantuan dan kebersamaan selama 

bimbingan.  

12. Keluarga besar Fakultas Bisnis dan Manajemen 2011 dan semua teman – 

teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

13. Semua pihak yang telah turut membantu dan memberikan semangat 

selama masa perkuliahan di Universitas Widyatama yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 
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 Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan 

dalam penyusunan Skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat 

menerima kritik dan saran yang membangun guna penyempurna di masa 

yang akan datang. 
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