
 

 

“ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN VARIABEL MODERATING GROWTH 

OPPORTUNITY” 
Author: ANGELA RATNA ARICAHYANI NPK: A.2013.1.32280 

 

vii 

KATA PENGANTAR 

 

 

Salam Sejahtera, Puja dan Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang 

Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul” Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Variabel Moderating Growth 

Opportunity pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2013-2015. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. Proses penyusunan skripsi ini 

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
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4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 
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ternilai  kepada penulis selama menempuh studi, sehingga sangat bermanfaat bagi 

peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh staff pengajar, staff 

perpustakaan, staff  BEI, dan staff gym center Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkuçeçwara Malang yang telah membantu penulis dalam hal 

administrasi dan mencari referensi yang dibutuhkan.  

5. Kedua Orang Tuaku yang paling berharga dan sangat saya cintai yang telah 

memberikan dukungan baik moril maupun materiil, kepercayaan, kesabaran, 

perhatian, pengorbanan, motivasi, serta doa dan kasih sayang yang tak terhingga 

kepada penulis. Kak Nata, mbak Ambar, adek Rio, bulek Tri, paklek Bambang 

yang selalu memberikan dorongan spirit, nasehat dengan segenap kasih sayangnya 

dan selalu menghibur sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik.  

6. Teman-Teman sekosan Candi Kalasan 4/17 yang selama 3 tahun ini bersama 

dengan cerita suka duka menjadi anak rantau (Kak Mila yang lembut tapi cerewet, 

Aya selaku dosen pendamping kedua, Kak Devi yang memberikan info terbaru & 

temen keliling buat belanja, Melindes temen curhat khayalan masa depan yang 

selalu memberikan pikiran dewasanya, Bungsu Elika seperti adek sendiri untuk 
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dengan semua keberhasilan kita masing-masing. Aamiin. Sukses selalu untuk 

kalian.  

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.    

Tuhan yang membalas segala kebaikan kalian semua. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya. Amien. Salam 

Sejahtera. Berkah Dalem  

 

 

                                                                                 Malang, 18 Agustus 2017 

        Penulis  

                                       

 

 

 

 

 


