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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas 

segala berkat, bimbingan dan karunia yang diberikan-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Pengaruh Penerapan Prinsip Good 

Corporate Governance Terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Studi 

Survey Pada 3 (Tiga) Perusahaan BUMN Di Kota Bandung)” sebagai salah 

satu tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi S1, Universitas Widyatama.  

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik 

dari segi pembahasan maupun penyusunannya. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dimana 

dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi peningkatan kemampuan penulis di 

masa yang akan datang. 

Begitu banyak bimbingan, bantuan, maupun dorongan yang penulis 

peroleh selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, 

maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat serta terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Asep Rohman dan Ibu Kokom 

Komasih yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, bimbingan, 

semangat serta do’a yang tak ternilai kepada penulis, 

2. Adikku dan Sepupu-sepupuku tersayang Fajriani Siti Komala, Mala, Hari, 

Deny, Diki dan Zahra yang selalu memberikan perhatian, nasehat, do’a 

serta dukungan moral dan materil untuk penulis selama ini. Dan juga 
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Amang dan Bibi penulis Mang Asep, Bi Neneng dan Bi Eet. Doakan 

Sukses ya! 

3. Ibu Tetty Lasniroha Sarumpaet, S.E., M.Ak., Ak., CA. Selaku 

pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktu 

dan pikiran, serta dengan sabar membimbing dan selalu memberikan 

pengarahan kepada penulis, 

4. H. Kamaludin Subha, S.E., M.M. selaku dosen penguji pada sidang skripsi 

penulis dan juga yang telah memberikan nilai kelulusan kepada penulis 

atas ujian sidang skripsi di Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama,, 

5. Dini Arwati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen penguji pada sidang 

skripsi penulis dan juga yang telah memberikan nilai kelulusan kepada 

penulis atas ujian sidang skripsi di Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama, 

6. Bapak T. Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E., M.B.A. selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung, 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor 

Universitas Widyatama, 

8. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 

9. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi Jurusan 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 

10. Ibu Diana Sari, Dr., S.E., M.Si., Ak., Q.I.A., CA selaku Dosen Wali 

penulis yang selalu membantu penulis untuk menyusun rencana 

perkuliahan setiap semester, 

11. Seluruh dosen pengajar Universitas Widyatama yang telah mentransferkan 

ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah di Universitas 

Widyatama, 

12. Staff Pegawai di PT Telekomunikasi Indonesia terutama Pak Sirat yang 

telah memberikan kemudahan kepada penulis pada saat pengumpulan 

data-data untuk penelitian, 
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13. Staff Pegawai PT PERTAMINA yang telah memberikan kemudahan 

kepada penulis pada saat pengumpulan data-data untuk penelitian, 

14. Staff Pegawai PT POS Indonesia terutama kepada Manajer SDM Ibu 

Ratna Budiwati yang telah memberikan kemudahan kepada penulis pada 

saat pengumpulan data-data untuk penelitian, 

15. Kakek Mahya dan Nenek Mamaah (alm) yang tak henti-hentinya 

memberikan perhatian dan dukungan moral kepada penulis serta sabar 

dalam membimbing dan membesarkan penulis dari kecil hingga remaja, 

terimakasih untuk semua perhatiannya, 

16. Kakek Adang (alm) dan Nenek Enen yang selalu memberikan perhatian 

dan memberikan pengalaman-pengalaman hidup kepada penulis, 

17. Dafin, Rifka (Khadut), dan Karin dalam “Keluarga Cemara” yang banyak 

membantu, memberi masukan serta semangat yang tak henti-hentinya 

kepada penulis, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah serta 

Keluarga Dafin dan Karin (Abi Jajang, Umi Misriyati, Pak Hartawan, dan 

Ibu Tutty), Terimakasih untuk doa dan semangatnya selama ini serta telah 

menjadi keluarga baru, 

18. Harris, Loveita (Lulu), Bian, Putri dalam “IKYSW”, Pak Dede, Ibu 

Nunung, dan Mbu yang selalu memberikan semangat kepada penulis 

dalam mengerjakan skripsi ini dan juga ikut dalam memberikan masukan 

dan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini, 

19. Azi, Jamil, Meidiana, Eka, Gina, Nyoman, Betty, Indri, Lena dan seluruh 

Keluarga Besar “Idiot Reunceum” yang selama ini memberikan semangat 

dan motivasi yang besar kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini dan 

tak henti-hentinya dalam memberikan pikiran sampai masukan dalam 

pengerjaan skripsi, 

20. Sahabat-sahabat superku Rommy, Fakri (mamang), Atian, Eva “Epong”, 

Anggun “wekwek”, Naldi, Aldy, Alven (babeh) dan Seluruh Keluarga 

Besar AKB 20 yang selalu memberi perhatian, masukan, setia 

mendengarkan curhatan, selalu memberikan tawa serta semangat dan doa 
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yang kalian panjatkan kepada penulis. Thank you so much guys, you are 

my best friends! 

21. Keluarga Besar Pantai Gesmos 2009 yang dalam waktu perkuliahan selalu 

menemani dan memberikan canda tawa yang tak henti-hentinya kepada 

penulis, 

22. Nuke Yulianti, S.E. terimakasih untuk selalu berbagi pengalamannya, 

terimakasih untuk pelajaran berharganya dan terimakasih untuk semua 

perhatian, semangat dan doa nya selama ini. Thank you so much, Sukses 

buat kamu juga ya!! 

23. Rohaida, Wulan, Gina “gigi”, dan Utami Fiqih Sulaiman yang selalu 

mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk segera 

menyelesaikan penelitian ini, 

24. Adithya, Sanny, Ezi, Rachmat, Ivan, Gempita (igem), Ogi dan seluruh 

Keluarga Besar Almamater SMPN 22 ’06 sebagai teman seperjuangan dari 

awal bertemu di SMPN 22  sampai akhirnya di perkuliahan yang tak lepas 

dari silaturahmi, saling menyemangati, mendoakan dan berkeluh-kesah 

bersama-sama. Sukses juga buat kalian! 

25. Pak Latief, Ibu Rodiah, Pak Adhy, Ibu Tuti, Ibu Yatty dan seluruh Guru 

Pengajar, kawan-kawan, dan “masa remajaku” di SMA Badan Perguruan 

Indonesia 1 (BPI 1) yang selalu memberikan doa dan semangat kepada 

penulis selama ada dibangku sekolah SMA hingga di perkuliahan, 

terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa 

seperti sekarang, sukses selalu dan jaya lah selalu almamater BPI 

khususnya BPI 1, 

26. Teman satu pembimbing, Rahajeng, Rere, Rizky (bang oma), Zakaria 

(Jek), dan Gaby terimakasih untuk semua masukan dan semangatnya 

kepada penulis, 

27. Teman-teman Kelas B ’09 dan teman-teman Akuntansi 2007, 2008, 2009, 

2010 dan, 2011  yang pernah mendukung dan bekerjasama dengan penulis, 

28. Dethi “detol” yang memberi semangat dan juga doa kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, 
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29. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini, 

yang karena keterbatasan penulis tidak dapat disebutkan satu-persatu, 

semoga Allah SWT memberikan balasan dengan imbalan yang lebih baik. 

Aamiin. 

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dipahami oleh kalangan 

mahasiswa, dosen, emiten maupun perusahaan, dan peneliti selanjutnya. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Bandung, September 2014 

 

     Riki Nur Septian 


