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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT. atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada 

Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013”. Skripsi ini disusun dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S-1) pada Program 

Sarjana Fakultas Ekonomi Negeri Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak dapat berjalan sendiri 

tanpa bantuan dan dukungan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. Dengan 

penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada kedua orang tua Ayahanda Suparman dan Ibunda Sri Rahayu tercinta serta 

Pebby Dwi Novindy (adik), Prilly Tri Tania (adik) dan Mhd. Yoza Jovansyah R. 

(adik) atas segala bantuan, cinta, motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril dan 

materil yang senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang kepada penulis.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak 

yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai berikut :

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

4. Bapak Drs. Chairul Azmi M.Pd, selaku Pembantu Rektor II Universitas Negeri 

Medan.
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5. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

membimbing, membantu serta memberikan saran dan kritik yang membangun 

sebagai masukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu T.Teviana, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan.

7. Bapak Muhammad Andi Abdillah Triono, S.E, M.Si, selaku Dosen Jurusan 

Manajemen yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam 

penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Drs. Humisar Sihombing, M.Si, selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun sebagai masukan dalam 

penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Syahrizal Chalil, S.E, M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan 

kritik dan saran yang membangun sebagai masukan dalam penyusunan skripsi 

ini.

10. Bapak Sulaiman Lubis, S.E, MM, selaku dosen penguji yang telah memberikan 

kritik dan saran yang membangun sebagai masukan dalam penyusunan skripsi 

ini.

11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan khususnya Jurusan 

Manajemen yang telah membimbing dan mendidik penulis selama masa 

perkuliahan.

12. Seluruh staff dan karyawan Universitas Negeri Medan, yang sudah membantu 

dalam pengurusan berkas. Seluruh sahabat-sahabat saya Muhammad Arief 

Indramansyah Agung, Muhammad Abqori Ajmal, terima kasih buat semangat 
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dan motivasinya selama ini serta terkhusus kepada Hari Muttahari Nasution, 

yang selalu meluangkan waktunya untuk saya, membantu dan menyemangati 

saya, juga untuk kasih sayang, doanya dan perhatiannya, sampai skripsi ini 

selesai.

13. Seluruh teman-teman seperjuangan manajemen angkatan 2010 atas semangat, 

dukungan serta doanya baik kelas A dan kelas B khususnya Efrita Nora, Fadillah 

Ramadhani, Rambang Anandra, Rizqa Khairunnisa, Teuku Sherly dan 

Muhammad Khalis, terima kasih buat semangat dan motivasinya selama ini.

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

tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. 

Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Medan,   Desember 2014

Penulis
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