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PERI\TYATAAN ORISIhNLITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangang dibawah ini saya :

Nama
NIM
Program Studi

: Nurul Anita Dewi
: 31401 506231
: Strata I (Sl) Akuntansi

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:
"Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan" adalah
benar tulisan tangan saya sendiri.
Dengan ini saya menyatakan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang
lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkain kalimat atau
simbol yang menunjukan gagasan, pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang
saya akui seolah<rlah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan saya yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang
lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidalq dengan ini
saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri
itu. Bila kemudian hari saya terbukli melakukan tindakan menyalin atau meniru
tulisan oftLng lain seolah<ralah hasil pemikiran saya scndiri, saya bersedia menerima
sanksi berupa pembatalan skripsi dan hasil uji skripsi ini.

Semarang, September 2018

Yang menyatakan,

(Nurul Anita Dewi)
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MOTTO DAN PERSEMBAIIAN

MOTTO

"Sesungguhrrya sesudah kesulitan itu ada kcmudahan, maka apabila kamu telah

selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urus(m yang lain,

don hanya kepada Tuhonmulah hendabtya kamu berhnrap." (Q.S Al-Insyirah, ffi)

"Bohwc tiada yang arang dapatknn, kecuali yang ia usahaknn, Dan balwa

usahanya akan kelihatan nantiltya- " (Q.S An Najm Eyat 3944)

PERSEMBAHAN

o Ayah, Ibu & Adik yang selalu memberikan dukungan moral maupun

materiil

o Suamiku tercinta yang selalu memberikan semangat dan inspirasi setrap

waktu dalam pembuatan skripsi ini

o Ibu Provita yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi

o Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Unisula

o Teman - teman almamaterku yang memberikan kritik dan saran

. Sahabat - sahabat terbaikku

o Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini

(Nurul Anita Dewi)



KATA PNNGAI\ITAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya" sehingga peneliti dapat menyelesaikan

skripsi dengan bailq dengan judul : Pengaruh Mekanisme Corporate Governance

Terhadap Nilai Perusahaan.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna mendapatkan

gelar Sarjana Ekomoni program Strata Satu (S-l) Fakultas Ekomoni Universitas

Sultan Agung Semarang.

Didalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang

membantu dalam banyak hal. Untuk itu kami sampaikan ftNa terima kasih sedalam-

dalamnya kepada :

l. Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya

2. Ayah, Ibu & Adik yang tak pernah berhenti mendoakan saya dan membantu

dalam segi materiil dan moril dalam penyusunan laporan ini.

3. Suami yang selalu memberikan semangat setiap waktu.

4. Ibu Provita Wijayanti, SE, M.Si, AK, CA selaku dosen pembimbing yang

telah memberikan masukan dan ilmu kepada saya.

5. Para Dosen Fakultas Ekomoni Universitas Sultan Agung Semarang yang telah

memberikan ilmunya.

6. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan dan

motivasi kepada saya
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Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan para

pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, September 2018

Nurul Anita Dewi
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