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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh corporate governance, kualitas laba 

dan corporate social responsibility terhadap corporate performance pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2012-2014". 

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menyadari tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa bantuan dan dorongan baik materil maupun spiritual dari berbagai 

pihak. Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada mamaku tercinta Miswarni, bapakku tercinta Siswady, 

abang dan adikku tersayang Rendhy Ghetmy dan Aditia Putra Pamungkas atas 

segala motivasi, do'a, perhatian serta dukungan moril dan material yang senantiasa 

diberikan kepada penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang. 

Pada kesempatan kali, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada: 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Muhammad Ishak SE, M.Si, Ak, CA, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan dan sekaligus sebagai Dosen Penguji yang telah 

banyak memberikan masukkan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Nasirwan SE, M.Si, Ak, CA sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Muhammad Rizal SE, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing yang telah 

senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, kritikan, dan nasehat yang 

membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Surbakti Karo-Karo M.Si, Ak, CA, Sebagai Dosen Penguji yang 

telah banyak memberikan masukkan dan kritikan dalam penyusunan skripsi. 

8. Bapak Dr. Arfan Ikhsan Lubis SE, M.Si, Sebagai Dosen Penguji yang telah 

banyak memberikan masukkan dan kritikan dalam penyusunan ksripsi. 

9. Bapak OK. Sofyan Hidayat, SE, M.Si, Ak, CA Sebagai Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses 

perkuliahan. 

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

pengetahuan selama peneliti menempuh perkuliahan. 

11. Buat teman-teman seperjuangan di Jurusan akuntansi khususnya anak 

akuntanasi kelas "A". Terima kasih atas segala dukungan dan kebersamaan 

selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. 
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12. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan do'a kepada penulis yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Pada akhirnya 

Penulis berharap mudah-mudahan apa yang terkandung dalam penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 
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