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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kekuatan dan kasih-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH TATA 

KELOLA PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN”. 

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi 

persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. Bagi penulis, skripsi ini bukanlah 

akhir dari suatu proses pencapaian ilmu, tetapi merupakan langkah awal dalam 

suatu proses pengabdian pada ilmu yang telah diperoleh. Penulis sangat 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, 

motivasi, bimbingan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu pada kesempatan ini, penulis berkenan menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa terima kasih banyak untuk semua kepandaian, 

kesehatan, akal budi yang luar biasa dalam hidup saya. 

2. Bapak Drs. Bunyamin, M.M., Ph.D, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

3. Yang terhormat Ibu Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti, Ak., M.Si, selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi STIE Malangkuçeçwara Malang. 

4. Yang terhormat Ibu Dra. Tutik Arniati, Ak., MM, CA, selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dengan penuh ketulusan 

dan kesabaran. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di STIE Malangkuçeçwara 

Malang. 

6. Untuk orang tua dan adik saya terimakasih banyak buat semua yang sudah 

diberikan untuk saya sehingga bisa sampai seperti ini dan untuk semua 

keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa selama ini. 
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7. Untuk kekasih saya Moh. Ryzqi Fathur Rahman terima kasih karena sudah 

mendampingi, membantu, bersabar, memberi semangat dan doa. 

8. Untuk semua teman-teman angakatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan 

satu-satu terimakasih banyak untuk motivasi, semangat, dan menjadi teman 

selama 4 tahun ini. 

9. Untuk temanku Yulia Veronika Wibowo, Elvina Wijaya, Mutia Attalia Nizar, 

Rissa Suciati, Hartati Gunawan, dan lain-lain terima kasih karena telah 

menjadi rumah kedua saya, yang merawat dan mengasihi seperti saudara saya 

selama hampir 4 tahun. 

10. Untuk temanku Sherli Kumala Sari yang telah menjadi saksi perubahan saya 

dari maba hingga kelulusan dan teman-teman saya yang ada di Resimen 

Mahasiswa Latsar 67 serta anggota aktif saat ini yang telah memberikan 

dukungan kepada saya. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan. 

Maka dari itu, suatu kebahagiaan bagi penulis jika semua pihak meluangkan kritik 

serta saran yang bersifat konstruktif guna menambah referensi penulis 

selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi 

semua pihak yang berkepentingan. 

  


