
vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat 

dan Karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Firm Size Terhadap Kondisi 

Financial Distress Pada Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar 

Di BEI Tahun 2010-2014”. 

 Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Medan. Penyusunan skripsi 

ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini 

dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada Ayahanda L. 

Tampubolon, SE dan Ibunda tersayang R.S. Manurung yang telah membimbing 

dengan penuh cinta dan kasih sayang, memotivasi, memperhatikan dan mendoakan 

penulis serta selalu mencukupi keperluan baik secara moril maupun materil hingga 

akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Buat kakak penulis, 

kak tati, wati, septi, dan bang edu yang selalu ada membantu, mendoakan dan 

memberi semangat kepada penulis.    

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis 

mengucapkan hormat dan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 



viii 
 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Muhammad Ishak, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Nasirwan, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan sekaligus dosen penguji penulis. Terima kasih atas 

kritik dan saran Bapak kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Lili Wardani Harahap,S.E, M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini.    

7. Ibu Yulita Triadiarti, SE, M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing akademik penulis 

yang telah banyak memberikan arahan serta nasehat selama penulis berada di 

perkuliahan. 

8. Ibu Khairunnisa Harahap, SE, M.Si, sebagai dosen penguji yang telah senantiasa 

memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak Drs. La Ane, M.Si, sebagai dosen penguji yang telah senantiasa 

memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

10. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah membimbing dan memberikan 

bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan. 

11. Bang Riky Adrian, sebagai staff administrasi jurusan Akuntansi yang telah 

banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi. 

12. Sahabat – sahabat penulis selama perkuliahan dan tak terlupakan Hariono 

Gultom, Welianus Zega, Mangatur Situmorang, Star Silaban, yang telah 



ix 
 

memberikan keceriaan, dukungan, dan semangat kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

13. Yuni Panjaitan, Yeni Pasaribu, Leny Butar-butar, Riski Simanjuntak, Juanti 

Aruan. Terimakasih buat semangat yang tidak pernah hilang. Semoga kita sukses 

kedepannya. Terima kasih buat Elsa debalqis, Muammar P.Siregar, Robi 

Abdullah, Grace Silalahi dan semuanya yang telah banyak membantu. 

14. Teman-teman penulis stambuk 2012 kelas B yang telah memberikan dukungan 

dan motivasi selama diperkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih 

atas kebersamaan dan kekompakan selama 7 semester. Semua kenangan itu tidak 

akan terlupakan.  

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah membantu 

dan mendukung penulis selama ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak 

untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.  

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

 Medan,       Maret 2016 

 Penulis 

 

    

     

 

 

 

 Erik Herianto Tampubolon  

 NIM. 7121220006 

 


