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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (QS. Al 

Baqarah: 214). 

 Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas 

kelengahan kita. (Bill Gates). 

 You don’t have to be great, but you have to start to be great. (Zig Ziglar). 

 

PERSEMBAHAN 

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 

 Orang tua, kakak, dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan 

doa dan dukungannya. 

 Almarhum kakek yang selalu menginspirasi dan memotivasi saya dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. 

 Sahabat-sahabat dan rekan kerja yang selalu memberikan dukungan, 

semangat, dan motivasi. 

 Almamaterku tercinta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 

 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat 

Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta karuniaNya yang telah Allah limpahkan 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017” sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, 

berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan 

segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalam 

nya kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agun gSemarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agun gSemarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Dosen pembimbing 

skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan  semangat 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan denganbaik. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberika nilmu yang 

bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

5. Ibu, Ayah tercinta, kakakku Indah Mariani, kakak sepupuku Opie Purwanti, 

dan semua keluargaku terkasih yang dengan tulus memberikan doa, kasih 

sayang dan semangat serta dorongan yang tiada hentinya baik secara moral 

maupun materil kepada penulis. 

6. Almarhum kakek Suwardi Adas S. yang selalu memberikan inspirasi dan 

motivasi saya sehingga saya bisa lebih semangat dan giat dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban saya sehingga bisa menjadi lebih maju 



 

 

sampai saat ini.  

7. Sahabat-sahabat dan teman-temanku tersayang Puji, Bunga, Beta, Dista, 

Selvi, Nisa, Yunita, Umi dan Risma yang memberikanku dukungan dan 

bantuan dalam mengerjakan skripsi, sabar saat menjadi tempat berkeluh 

kesah, dan menghibur serta menyemangatiku hingga saat ini. 

8. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Unissula Program Transfer 

Angkatan 2016/2017, atas jalinan kerjasamanya dan kebersamaannya selama 

proses kuliah ini, sukses untuk kita semua. 

9. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan Ibu Indri (Mb Firda, Zulfa, Mb 

Nia, Anggit) atas jalinan kerjasamanya, dan bantuannya sehingga kita dapat 

menyelesaikan skripsi ini bersama-sama, sukses untuk kita semua,  

10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu 

selama proses kuliah hingga saat ini. 

11. Pimpinan dan rekan-rekan kerja PT. Kurnia Makmur Abadi Jaya yang 

memberikan kesempatan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.  

12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi, yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, 

karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, saran dan 

masukan yang membangun sangat diharapkan demi tercapainya hasil penulisan 

yang lebih baik. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat 

kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun semua 

pihak yang memerlukan. 

Semarang, 06 Maret 2019 

 

 

   Windi Agustina Dewi..



 

 

 

 

 

 


