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KATA PENGANTAR 

 Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang tidak terhingga serta kemudahan 

dan kelancaran yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad 

SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini dengan judul “Manfaat 

Penerapan Good Corporate Governance terhadap Going Concern Perusahaan” 

ini, merupakan rangkaian tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk memenuhi 

serta melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari sekali bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun bagi 

peningkatan kemampuan penulis di masa yang akan datang.  

 Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada:   

1. Mamah dan Papah tercinta yang telah mencurahkan segala kasih 

sayangnya, pengorbanan moril dan materiil, serta dukungan dan do’anya. 

Mudah-mudahan gelar kesarjanaan ini membawa kebahagiaan dan 

kebanggaan tersendiri di hati Mamah dan Papah.   

2. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E, M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing 

yang telah dengan tulus meluangkan waktu serta memberikan sumbangan 

pemikiran dan ilmu pengetahuan  sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S, Ak., selaku ketua 

Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir, DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 
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5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E, M.Si, Ak., selaku pejabat sementara 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena,S.E,M.M,Ak., dan Bapak Usman 

Sastradipraja,S.E,Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan 

Sekretaris Program Studi Akuntansi. 

7. Segenap Dosen pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan 

bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di 

Universitas Widyatama. 

8. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, dan karyawan Universitas 

Widyatama. 

9. Untuk adikku tercinta makasih untuk keceriaannya selama ini dan 

dukungan semangatnya. 

10. Untuk keluarga besar Mamah dan Papah yang selalu mendoakan 

kesuksesan penulis. 

11. For all My greatest friends yang selalu dapat aku andalkan sebagai tempat 

sandaran bagi-ku : Sarita S.E, Ika (calon S.E), Devi S.E, Emma S.E..Aku 

gak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa support dari 

kalian..thank u guys!! 

12. My lovely friends Tanty dan Astri..Terima kasih untuk persahabatan yang 

terjalin selama 16 tahun..Always and Forever!! 

13. Anggi, Mancy, Desi, S.E., yang telah mendahului menjadi S.E., Lukman 

S.E atas ilmu teknologinya, Nesta, Dilla, Abank, Anggi, Hani, Dinda dan 

semua teman-teman seperjuangan yang telah memberikan support dan 

masukan bagi penulis. 

14. Teman-teman seperjuangan Anto, Radhi, Eko, Shinta, Ayu, Risma, Putri, 

Yuli dan Isti tetap semangat !! 

15. Teman-Teman 3 IPS 2 terima kasih untuk semangatnya. 

16. Echi dan Dyan yang selalu membuat aku tertawa dan selalu menghadirkan 

keceriaan yang tidak mungkin dapat terlupakan. 

17. Seluruh teman-teman kelas J akuntansi 2003 
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18. Seluruh teman-teman angkatan 2003 dan seluruh pihak yang tidak dapat 

disebut satu persatu. 

 Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk dapat membalas segala 

ketulusan, kesabaran, kebaikan, semua pihak yang telah membantu hingga 

terselesaikannya penyusunan skripsi ini, selain ucapan terimakasih semoga Allah 

SWT memberikan balasan atas segala amal dan kebaikan semuanya. Amin. 

 

Bandung, November 2007 
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