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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

dengan berkat dan kasih karunia-Nya  penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini yang berjudul : ”Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikian 

Manajerial, dan Corporate Social Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI.” 

 Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk 

memenuhi gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

 Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan 

memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Sehingga pada kesempatan ini, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih  kepada pihak-pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dan juga kepada 

pihak-pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis selama menjalankan 

kuliah sampai penulis lulus Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. DR. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri  

     Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi  

    Universitas Negeri Medan.  
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3. Bapak Drs. Thamrin, M. Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

    Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. La Ane, M. Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas  

    Ekonomi Universitas Negeri Medan dan juga selaku Dosen   

    Pembimbing Skripsi penulis yang senantiasa memberikan waktu dan  

    ilmunya dalam penyelesaian skripsi ini.  

5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan  

    Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan juga selaku  

    Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan  

    saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Bapak DR Dede Ruslan, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik  

    yang telah membantu saya atas segala masalah yang berhubungan  

   dengan akademik perkuliahan. 

7. Ibu Yulita Triadiarta, S.E, M. Si Ak selaku Dosen Penguji II dan Bapak  

    Chandra Situmeang, S.E, M.S, M. Ak selaku Dosen Penguji III yang  

    telah meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan kritik demi  

    kesempurnaan skripsi ini.  

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Univeristas Negeri  

    Medan yang telah memberikan bekal pengetahuan sehingga penulis  

    dapat menyelesaikan pendidikan  dengan baik. 

9. Seluruh Staf dan Pegawai di fakultas Ekonomi Universitas Negeri  

    Medan khususnya Bang Ricky yang telah membantu penulis dalam hal 
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penyelesaian administratif selama masa pendidikan dan penyelesaian  

skripsi ini.  

10.  Untuk kedua orangtuaku terkasih, Bapak Drs. D Sihotang dan Ibu R.  

Napitupulu yang selalu mendoakanku dan telah memberikan kasih 

sayang, nasehat, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya kepada 

penulis.  

11. Terima Kasih juga kepada abang Raymond Sihotang ( Cilosss) dan  

Kak Maria Sihotang (Ipin) yang selalu menyemangati, mendoakan 

dan membantu penulis dalam mencari data untuk keperluan skripsi. 

12.  Buat Sahabatku yang tidak pernah aku lupakan, yaitu kepada Eii Leli,  

Lidya Partinson dan Uwland. Terima kasih telah menjadi sahabat 

yang sangat luar biasa yang selalu ada di sampingku untuk membantu, 

memberikan dukungan, dan selalu meluangkan waktunya untukku. 

Sangat beruntung punya teman seperti kalian. 

13.  Buat sahabat-sahabat seperjuanganku  di UNIMED, yaitu Melda, 

Putri, dan Mutiara. Yang telah telah menjadi sahabat yang baik 

bagiku. Terima kasih buat kebersamaan kita dari semester 1 sampai 

akhir, dan suka duka yang kita lewati selama perkuliahan ini.  

14.  Buat Odong-Odong Comunity, yaitu Novi, Ilmie, Lainatushifa, Petra, 

Rosalina, Jasidatuara, Rodiah, Betian dan teman-teman lainnya. 

Makasih telah menjadi teman yang baik bagiku. Oy, habis sidang ini 

kita jalan” kmana???? He..he.. 
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15. Buat teman-teman stambuk 08  Jurusan Akuntansi yang selalu  

memberikan dukungan. Terima kasih buat informasi yang diberikan 

dan diskusi mengenai skripsi. 

16. Dan terima kasih buat semua pihak yang tidak bisa  penulis sebutkan  

       satu-persatu, atas setiap bantuan, dukungan, dan doanya.  

Akhir kata, terlepas dari segala kekurangan yang ada dan dengan  

kerendahan hati, penulis meminta maaf buat sepatah-dua patah kata yang tidak 

berkenan semoga dapat dimaklumi. Dan penulis berharap apa yang telah penulis 

susun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

       

Medan,       Agustus 2012  
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