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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi 

ini dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Lingkungan terhadap 

Nilai Perusahaan”. Adapun penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Malangkuçeçwara Malang, sehingga kelak dapat bermanfaat bagi individu, 

instansi, lembaga akademik, dan masyarakat. Selanjutnya pada kesempatan ini, 

penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada 

semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik. Pihak-pihak tersebut antara lain: 

1. Allah SWT, atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi 

ini dapat selesai dengan sangat baik.  

2. Yang terhormat Bapak Bunyamin MBA, Ph.D, selaku ketua Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

3. Yang terhormat Ibu Dra.Tutik Arniati SE, Ak., CA selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan petunjuk serta meluangkan waktunya 

untuk membimbing penulis sehingga terselesaikanlah skripsi ini dengan 

sangat baik. 

4. Bapak dan Ibu Dosen, selaku staf pengajar yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan bekal ilmu pengetahun yang sangat berharga selama masa 

studi penulis di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara 

Malang. 

5. Sahabat Ratna, Fasi, Elyka, Avri, Santos, Rudi, Mala, Elsa yang selalu 

menemani dan membantu saya dalam menyelseikan skripsi ini dan semua 

teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih 

sebesar-besarnya atas bantuan kalian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan 

dengan baik 
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6. Khusus untuk keluarga, terima kasih telah memberikan dukungan baik 

materiil dan spiritual sehingga skripsi dan harapan untuk menjadi sarjana 

ekonomi telah sukses tercapai dengan baik. 

7. Terima kasih untuk semua pihak yang secara tidak langsung membantu 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

 

Semoga Allah senantiasa memberikan berkat, anugerah dan karunia-Nya kepada 

semua pihak yang telah memberikan segala bantuan dan dukungan tersebut di 

atas. 

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini 

kepada semua pihak yang berkepentingan dengan harapan semoga skripsi yang 

telah di susun ini dapat bermanfaat, menambah wawasan serta dapat digunakan 

oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Blitar, 21 Agustus 2017 

Penulis 

 

 

(Sumara Aslira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


