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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb.  

Alhamdulillahi hamdan thoyyiban mubaraakan fiihi, mubaarokan ‘alaihi, 

kamaa yuhibbu robbunaa wa yardho. Asyhadu an laa ilahaillallah wahdahulaa 

syarikalahu wa asyhadu anna muhammad ar rosulullah. Segala puji bagi Allah 

SWT atas setiap kekuatan dan kesabaran yang diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan taslim semoga selalu tercurah limpahkan 

kepada qiyadah tertinggi, pemimpin sejati, manusia termulia sepanjang abad dan 

zaman. Sang murobbi terhebat yang telah mengkader pemimpin-pemimpin islam 

untuk dunia. Semoga kita tetap termasuk umat beliau, mujahid beliau yang 

senantiasa istiqomah, teguh hati dan jiwa terhadap manhajnya, terhadap 

perjuangannya hingga akhir zaman nanti. Aamiin. 

Penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Ukuran 

Perusahaan dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan” 

disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan 

Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memudahkan segala urusan penulis selama 

menyelesaikan skripsi ini. Sungguh tiada kemudahan kecuali yang Allah 
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jadikan mudah, terima kasih atas berkah dan rahmat yang Engkau berikan 

kepada penulis. 

2. Nabi Muhammad SAW yang telah menginspirasi penulis dan mengajarkan 

arti dari sebuah perjuangan yang hakiki mesti tidak secara langsung namun 

buah dari perjuangannya dapat dirasakan oleh penulis. 

3. Bapak Akhmad Saikhudin dan Ibu Rokhaniyah sebagai orang tua penulis. 

Terima kasih atas semua dukungan moral dan finansial serta nasihat-

nasihat yang diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih untuk 

setiap lantunan doa yang Ayah Ibu persembahkan untuk penulis. Terima 

kasih telah menjadi orang tua yang mengajarkan penulis untuk tetap kuat 

dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Ayah Ibu, dari 

kalianlah penulis belajar sebuah perjuangan dan pengorbanan. Semoga 

penulis bisa menjadi bintang yang kalian impikan dan layak untuk 

dibanggakan. 

4. Ananda Albait sebagai adik kandung penulis yang telah membuka mata 

penulis dari kegelapan. Terima kasih dek, kamu telah mengajarkan penulis 

betapa hidup ini tujuannya tidak lain untuk mengumpulkan bekal guna 

hidup di akhirat nanti. Cita-citamu untuk menjadi hafidz sungguh mulia. 

Penulis doakan semoga cita-citamu tercapai dan selalu diberikan kekuatan 

dan kesabaran dalam menghadapi duri-duri kehidupan ini. Bangga punya 

adik sepertimu! 

5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis. Terima kasih banyak atas semua bimbingan dan nasihatnya 
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selama ini. Terima kasih banyak untuk setiap waktu yang Bapak luangkan 

serta untuk kesabaran Bapak selama membimbing penulis. Banyak sekali 

nilai-nilai kehidupan dan kata-kata bijak Bapak yang penulis dapatkan 

mulai dari kelas metodologi penelitian akuntansi hingga bimbingan skripsi 

ini. Terima kasih pula Bapak telah mengajarkan kedisiplinan kepada 

penulis. Sungguh, penulis bangga bisa menjadi mahasiswa Prof. Hadri.  

6. Bapak Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia. Terima kasih telah menjadi Rektor yang layak untuk dicontoh 

dan dibanggakan. Begitu pula untuk Bapak Dr. Abdul Jamil, SH, MH 

selaku Wakil Rektor III. Terima kasih untuk pelajaran kepemimpinan yang 

Bapak-bapak ajarkan kepada penulis. Terima kasih  untuk Universitas 

Islam Indonesia serta Badan Wakafnya yang telah memilih penulis sebagai 

salah satu penerima beasiswa unggulan Universitas Islam Indonesia. 

Sungguh, ini sangat membantu penulis dalam menjalankan studi di 

kampus perjuangan ini.  

7. Bapak Beni Suranto, ST., M.SoftEng dan Ibu Hazhira Qudsyi, S.Psi., MA 

selaku pimpinan Direktorat Pengembangan Bakat/Minat dan 

Kesejahteraan Mahasiswa (DPBMKM) Universitas Islam Indonesia yang 

telah memberikan banyak sekali pembinaan-pembinaan khusus mahasiswa 

beasiswa. Alhamdulillah, dengan pembinaan-pembinaan tersebut penulis 

menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berkontribusi lebih untuk 

kampus perjuangan ini. 
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8. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

9. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com.(SI), Ph.D. selaku Ketua Prodi 

Akuntansi serta segenap jajaran staf pengajar Prodi Akuntansi yang telah 

memberikan banyak ilmu dan nilai-nilai moral bagi penulis. Jasa Bapak-

bapak dan Ibu-ibu kan selalu penulis kenang sepanjang masa. 

10. Bapak Arief Bachtiar, Drs., MSA, Ak.,SAS., CA, Bapak Suwaldiman, 

SE., M.Accy., Ak., CMA., CA, Ibu Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ibu 

Ahada Nur Fauziya, SE., M.Ak., Akt. Terima kasih atas semua 

bimbingannya serta nasihatnya selama penulis menjadi mahasiswa dan 

asisten banyak sekali pelajaran yang dapat menjadikan penulis sebagai 

pribadi yang lebih berkualitas. Penulis bangga dan sangat beruntung bisa 

menjadi mahasiswa Bapak dan Ibu. 

11. Sahabat kecilku (Rizky Praha, Akhya Fitria, Fika Fatmawati) terima kasih 

sudah menemani penulis dari kecil hingga saat ini meskipun sekarang kita 

terpisah. Namun, dukungan dan doa kalian tetap sampai ke penulis. 

Terima kasih juga kalian telah menginspirasi penulis.  

12. Teman hidup sekaligus motivator penulis (Ravindra, Anis Nofitasari, Eva, 

Fuji, dan Gatut). Terima kasih kalian yang selalu meluangkan waktu dan 

membantu penulis serta memberi motivasi sejak pertama kali bertemu 

hingga saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Semoga Allah 

menjaga persaudaraan kita sampai jannah Nya.  
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13. Ayu Dina, Ananda, Fatma, mas Anom, Almas Roy, Tisa, dan teman-teman 

bimbingan Prof Hadri lainnya. Terima kasih telah membantu dan 

mendukung penulis untuk terus bergerak mengerjakan skripsi. Keep 

going! 

14. Sahabat menuju Toga SE Islamiyah (Nourma, Ishmah, Giok, Rini, 

Keumala, Anisatun) yang sudah menemani dan melukiskan banyak kisah 

kasih selama penulis berada di Yogyakarta ini. 

15. Keluarga Excellent Community (Awardee Beasiswa UII), LDF JAM FE 

UII, FULDFEI Regional DIY. Terima kasih sudah menginspirasi dan 

memotivasi penulis untuk selalu berkarya tanpa mengabaikan kewajiban 

dalam berislam.  

16. Keluarga Komunitas Penggiat Sosial Pendidikan (KPSP). Terima kasih 

telah membuka mata hati penulis, mengajarkan penulis untuk senantiasa 

bersyukur dan berbagi. Terima kasih telah memperkenalkan penulis pada 

Indonesia Mengajar. Setiap orang memiliki keahlian, keunikan, dan 

kelebihannya masing-masing, dan penulis banyak belajar dari semua itu. 

Bersyukur bisa bertemu dengan jiwa-jiwa positif seperti kalian. Keep 

istiqomah! Teruslah berbuat baik dimanapun kita berada.  

17. Teman-teman kontrakan Mancasan (Fatma Koto, Felly, Puja, Zhafira, dan 

kak Haryanti). Terima kasih sudah menemani dalam suka dan duka. 

Terima kasih atas dukungan penuh dan hiburan dikala jenuh mengerjakan 

skripsi. 
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18. Teman-teman KKN unit 06 (Ratih, Desy, Mutiara, Putri, mas Helvizar, 

Andri, dan mas Ipad) serta keluarga bapak Kimun selaku Kepala Dusun 

Menggur dan tuan rumah. Terima kasih atas kekeluargaan yang kita jalin 

sejak sebulan itu hingga saat ini. Terima kasih atas setiap pengalaman 

berharga yang kalian berikan ke penulis. 

19. Semua pihak yang telah membantu penulis sejak kuliah perdana hingga 

proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.  

 

Semoga Allah selalu melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya bagi 

Bapak, Ibu dan Saudara yang telah mendukung dan membantu penulis dalam 

segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 

masih banyak sekali kekurangannya. Tak ada gading yang tak retak, oleh karena 

itu kritik dan saran yang mendukung masih sangat diperlukan dalam 

penyempurnaan skripsi ini.  

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

Penulis, 

 

 

 (Rima Lanaula) 

 

 

 

  


