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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ”Pengaruh 

pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2010-2013)” dengan baik.  

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis 

terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah 

wawasan penulis di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Karhi N. Sardjudin, S.E., M.M., Ak., CA. selaku ketua 

jurusan Magister Akuntansi Universitas Widyatama.  

2. Bapak Dr. Wedi R. Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen 

pembimbing satu dan Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA.  Selaku 

dosen pembimbing dua yang telah banyak meluangkan  waktu  untuk  

memberikan bimbingan, motivasi, arahan, serta saran yang sangat berharga 

bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.  

3. Para dosen penguji Ibu Dr. Veronica Christina, S.E., M.Si., Ak., CA, dan Ibu  

Dr. Sri Fadilah, S.E., M.Si., Ak., CA. atas arahan, masukan serta saran dalam 

penulisan tesis ini.  
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4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Ibu Dr. Rita Yuniarti, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Sekertaris Program Studi 

Magister Akuntansi Universitas Widyatama. 

6. Segenap dosen pengajar program studi Magister Akuntansi Universitas 

Widyatama yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis 

selama menempuh pendidikan ini.  

7. Seluruh staf perpustakaan, staf administrasi dan karyawan program studi 

Magister  Akuntansi Universitas Widyatama,  terima  kasih  atas bantuan, 

pelayanan dan kerjasamanya.  

8. Teman-teman angkatan satu, dua, dan tiga di program studi Magister 

Akuntansi Universitas Widyatama yang selalu memberikan motivasi dan 

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.  

9. Teman-teman di Vegas Family.  

10. Rekan-rekan ex-KAP Koesbandijah dan Rekan dan Accounting Department 

PT. Citra Sawit Lestari. 

11. Lady Cynthia, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis 

dalam menyelesaikan studi pasca sarjana ini, thank’s for everything.  

12. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan baik moral 

maupun material, setiap kata-kata dan nasehat yang pernah disampaikan 

menjadi motivasi bagi penulis. 

13. Seluruh rekan-rekan dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. Terima kasih atas motivasi, dukungan, serta doanya selama ini.  
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Akhir  kata,  semoga  Tuhan  selalu  melimpahkan  kasih  dan  berkat-Nya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana baru 

bagi semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati.  

 

 

 Bandung, Juni 2015 

 

 

      (M. Rizal Satria)



 

 

 


