
KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela 

dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”.  

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Dengan 

penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada, mama’ku tercinta Nurhayati Srg, ayahku tersayang Syafiruddin 

Hsb,kakak-abang, adik tersayang Ka’lima, Ka’iyus, Bg arep, Nia, Adek atas 

segala motivasi, do’a, perhatian serta dukungan moril dan materil yang senantiasa 

diberikan kepada penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang. 

Di kesempatan ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

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

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 



4. Bapak Drs. La Ane, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Medan 

yang telah banyak memberikan masukan, saran, kritik dan membantu urusan 

administrasi. 

5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak, sebagai Sekretaris Jurusan yang telah banyak 

memberikan masukan dan membantu urusan administrasi. 

6. Bapak Chandra Situmeang, S.E., M.SM., Ak., sebagai Dosen Pembimbing yang telah 

senantiasa memberikan bantuan, saran, kritik, nasehat dan masukan yang 

membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

7. Bapak Azizul Kholis, SE, M.Si., Ibu Yulita Tridiarti, SE, M.Si, Ak, dan Bapak 

Muhammad Ridha Habibi, SE, M.Si, Ak sebagai Dosen Penguji yang telah senantiasa 

memberikan saran, kritik, nasehat dan masukan yang membangun kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan selama peneliti menempuh perkuliahan. 

9. Bang Ricky Adrian yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi. A 

big thanks so muccch... bg! . 

10. Buat sahabat-sahabat tersayang, Tiwi, Arta, Vera, Sitiay, Nita, Nurul, Selvi, 

Naai, Aiiyuu, Cici, Maulida, Topikk, Dimas, bang Sahat, Selly, Noni, Adi, 

Erik, Ade, Desna, Deli, Paulus, Idaa, Maria, Syifa, Santi, dan seluruh teman-

teman stambuk 2008 terutama “Akt Nondik B” yang tidak bisa disebutkan 

satu per satu. As we go on, we remember all the times we had together, we’ll 

still be friendss, ^_^.  

11. Nice friends : Syafni, Ami, Umi, bg Topikk, tetap saling menyemangati 

walaupun berjauhan,, keep holding on .^_^. 



12. Buat kakak-abang stambuk serta adek-adek stambuk yang memberi semangat 

dan dukungan. 

13. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu, Terimakasih yaa. 

Akhirnya penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi yang membacanya. 

 

       Medan,     Mei 2012 
         
                                                                                              Peneliti 
 
 
              

Wilda Sari Hasibuan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


